
 

RR\1075550DA.doc  PE557.277v02-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Europa-Parlamentet 
2014 - 2019  

 

Mødedokument 
 

A8-0288/2015 

15.10.2015 

***I 
BETÆNKNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om zootekniske og 

genealogiske betingelser for handel med og import til Unionen af avlsdyr og 

reproduktionsmateriale herfra 

(COM(2014)0005 – C8-0032/2014 – 2014/0032(COD)) 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

Ordfører: Michel Dantin 

 



 

PE557.277v02-00 2/131 RR\1075550DA.doc 

DA 

 

PR_COD_1amCom 

 

 

Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om zootekniske og 

genealogiske betingelser for handel med og import til Unionen af avlsdyr og 

reproduktionsmateriale herfra 

(COM(2014)0005 – C8-0032/2014 – 2014/0032(COD)) 

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 

(COM(2014)0005), 

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 42 og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 

forslaget for Parlamentet (C8-0032/2014), 

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, 

– der henviser til udtalelse af 25. marts 2014 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg1 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-

0288/2015), 

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i 

væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 

til de nationale parlamenter. 

 

                                                 
1 EUT C 226 af 16.7.2014, s. 70. 
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Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Avl af kvæg, svin, får, geder og dyr af 

hestefamilien og i mindre omfang avl af 

dyr af andre arter spiller en vigtig rolle i 

Unionens landbrug og er en indtægtskilde 

for landbrugsbefolkningen. Avl af dyr af de 

pågældende arter fremmes bedst ved at 

sikre, at der anvendes racerene avlsdyr 

eller hybridavlssvin af høj, registreret 

genetisk kvalitet. 

(1) Avl af kvæg, svin, får, geder og dyr af 

hestefamilien til levebrug og i mindre 

omfang avl af dyr af andre arter spiller en 

strategisk rolle i Unionens landbrug, hvad 

angår økonomiske og sociale forhold. 

Denne landbrugsaktivitet, der bidrager til 

Unionens fødevaresikkerhed, er en 

indtægtskilde for landbrugsbefolkningen. 

Avl spiller også en central rolle med 

hensyn til at bevare sjældne racer og 

dermed beskytte biodiversiteten. Avl af dyr 

af de pågældende arter fremmes bedst ved 

at sikre, at der anvendes racerene avlsdyr 

eller hybridavlssvin af høj, registreret 

genetisk kvalitet. Der bør desuden tages 

højde for vigtigheden af krydsningsavl af 

kvæg, får og geder. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) Bestræbelserne på at sikre 

konkurrenceevnen må dog ikke medføre, 

at racer, hvis egenskaber er tilpasset 

særlige biofysiske omstændigheder, 

forsvinder. De lokale racer kan, hvis der 

ikke sikres en tilstrækkelig bestand af 

dem, blive truede, hvilket vil være et tab af 

genetisk biodiversitet. 
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Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2b) Dyresundhed og -velfærd, herunder 

transportbetingelser for levende dyr, er 

forhold, som alle aktører i den 

zootekniske sektor skal tage hensyn til, 

navnlig med hensyn til den genetiske 

forbedring af racer. Kommissionen bør 

derfor sikre, at der tages behørigt hensyn 

til disse forhold i de delegerede retsakter 

og gennemførelsesretsakter, der skal 

vedtages for effektivt at gennemføre 

denne forordning. 

 

Ændringsforslag   4 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Rådets direktiv 87/328/EØF af 18. juni 

1987 om godkendelse af racerent avlskvæg 

til avlsbrug10, Rådets direktiv 90/118/EØF 

af 5. marts 1990 om godkendelse af 

racerene avlssvin til avlsbrug11 og Rådets 

direktiv 90/119/EØF af 5. marts 1990 om 

godkendelse af hybridavlssvin til 

avlsbrug12 blev vedtaget for at forhindre, at 

nationale bestemmelser vedrørende accept 

af avlskvæg og -svin til avlsbrug samt 

produktion og anvendelse af sæd, oocytter 

og embryoner fra disse dyr forbyder eller 

begrænser samhandelen inden for Unionen 

eller lægger hindringer i vejen herfor, hvad 

enten der er tale om naturlig bedækning, 

kunstig inseminering eller opsamling af 

sæd, oocytter eller embryoner. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

___________  

10 EFT L 167 af 26.6.1987, s. 54.    
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11 EFT L 71 af 17.3.1990, s. 34.    

12 EFT L 71 af 17.3.1990, s. 36.    

Begrundelse 

Sproglig rettelse af den ungarske term for "kunstig inseminering". 

 

Ændringsforslag   5 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) EU-lovgivningen om husdyravl har 

også bidraget til bevarelsen af 

dyregenetiske ressourcer, beskyttelsen af 

den genetiske biodiversitet og til 

fremstillingen af traditionelle regionale 

kvalitetsprodukter, som er afhængige af 

lokale husdyrracers specifikke arvelige 

karakteristika. 

(7) EU-lovgivningen om husdyravl har 

også bidraget til bevarelsen af 

dyregenetiske ressourcer, beskyttelsen af 

den genetiske biodiversitet og Unionens 

kulturarv og til fremstillingen af 

traditionelle regionale kvalitetsprodukter, 

som er afhængige af lokale husdyrracers 

specifikke arvelige karakteristika. 

 

Ændringsforslag   6 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Erfaringen har desuden vist, at det for 

at lette anvendelsen af bestemmelserne i 

nævnte direktiver er nødvendigt at 

formulere en række bestemmelser mere 

præcist og at sikre en ensartet terminologi. 

Af hensyn til klarheden og sammenhængen 

i EU-lovgivningen bør der ligeledes 

fastlægges flere definitioner. 

(10) Erfaringen har desuden vist, at det for 

at lette anvendelsen af bestemmelserne i 

nævnte direktiver er nødvendigt at 

formulere en række bestemmelser mere 

præcist og at sikre en ensartet terminologi, 

som er standard i alle medlemsstater. Af 

hensyn til klarheden og sammenhængen i 

EU-lovgivningen bør der ligeledes 

fastlægges flere definitioner, herunder en 

definition af "race". 
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Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Termen "race" bør dog fortsat være 

et ikke nærmere fastsat juridisk begreb, 

der gør det muligt for raceforeninger at 

beskrive den gruppe dyr af tilstrækkelig 

genetisk ensartethed, som de anser for at 

adskille sig fra andre dyr af den 

pågældende art, og at stambogsføre dem, 

med angivelse af deres kendte slægtninge 

i opstigende linje, med henblik på at 

reproducere deres arvelige karakteristika 

ved hjælp af reproduktion, udveksling og 

udvælgelse inden for rammerne af et 

nærmere fastlagt avlsprogram. 

udgår 

Begrundelse 

Begrebet "race", der optræder igennem hele forordningen, er ikke defineret. Ordføreren 

foreslår en definition af hensyn til retssikkerheden. 

 

Ændringsforslag   8 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Denne forordnings bestemmelser om 

racerene avlsdyr bør derfor sigte mod at 

sikre adgang til handel på grundlag af 

fælles principper for anerkendelse af 

raceforeninger, der beskæftiger sig med 

racer, og for godkendelse af deres 

respektive avlsprogrammer. Der bør ved 

denne forordning ligeledes fastsættes 

kriterier for indførelse af racerene avlsdyr i 

de forskellige klasser i stambøgers 

hovedafsnit, regler for individafprøvning 

og avlsværdivurdering og kriterier for 

accept af avlsdyr til avl samt indholdet af 

de zootekniske certifikater. 

(13) Denne forordnings bestemmelser om 

racerene og krydsavlede avlsdyr bør derfor 

sigte mod at sikre adgang til handel på 

grundlag af fælles principper for 

anerkendelse af raceforeninger, der 

beskæftiger sig med racer, og for 

godkendelse af deres respektive 

avlsprogrammer. Der bør ved denne 

forordning ligeledes fastsættes kriterier for 

indførelse af racerene avlsdyr i de 

forskellige klasser i stambøgers 

hovedafsnit, indførelse af krydsavlede 

avlsdyr i supplerende afsnit, regler for 

individafprøvning og avlsværdivurdering 

og kriterier for accept af avlsdyr til avl 
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samt indholdet af de zootekniske 

certifikater. 

Begrundelse 

Forordningen bør give mulighed for krydsningsavl for at fremme handelen i det indre 

marked. 

 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Tilsvarende bør denne forordnings 

bestemmelser om hybridavlssvin sigte mod 

at give adgang til handel baseret på fælles 

principper for anerkendelse af 

avlsforetagender, der beskæftiger sig med 

forskellige krydsninger af hybridavlssvin, 

og godkendelse af deres respektive 

avlsprogrammer. Der bør ved forordningen 

ligeledes fastsættes kriterier for indførelse 

af hybridavlssvin i avlsregistres 

hovedafsnit, bestemmelser om 

individafprøvning og avlsværdivurdering 

samt kriterier for accept af hybridavlssvin 

til avl, ligesom det bør fastlægges, hvad de 

zootekniske certifikater skal indeholde. 

(14) Tilsvarende bør denne forordnings 

bestemmelser om hybridavlssvin sigte mod 

at give adgang til handel baseret på fælles 

principper for anerkendelse af 

avlsforetagender, der beskæftiger sig med 

forskellige krydsninger af hybridavlssvin, 

og godkendelse af deres respektive 

avlsprogrammer. Der bør ved forordningen 

ligeledes fastsættes kriterier for indførelse 

af hybridavlssvin i zootekniske registres 

hovedafsnit, bestemmelser om 

individafprøvning og avlsværdivurdering 

samt kriterier for accept af hybridavlssvin 

til avl, ligesom det bør fastlægges, hvad de 

zootekniske certifikater skal indeholde. 

 (Dette ændringsforslag gælder for hele 

teksten. Hvis det vedtages, skal 

ændringerne foretages alle relevante 

steder). 

Begrundelse 

Begrebet "avlsregister" anvendes allerede i visse medlemsstater om andre typer dokumenter, 

end der menes i denne tekst. Af hensyn til klarheden bør begrebet "zooteknisk register" 

anvendes i stedet.  
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Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (14a) Aktørerne inden for den zootekniske 

sektor skal tage hensyn til dyresundhed og 

-velvære, navnlig i forbindelse med 

aktiviteter vedrørende genetisk forbedring 

af racer. 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (14b) Kloningsproblematikken bør ikke 

være omhandlet af denne forordning. 

 

Ændringsforslag   12 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Målet for denne forordning, dvs. at 

sikre en harmoniseret tilgang til handel 

med og import til Unionen af avlsdyr og 

reproduktionsmateriale herfra og den 

fornødne offentlige kontrol med de 

avlsprogrammer, der gennemføres af 

raceforeninger og avlsforetagender, kan 

ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 

medlemsstaterne på nationalt plan og kan 

derfor på grund af dens virkninger, 

kompleksitet samt tværnationale og 

internationale karakter bedre nås på EU-

plan; Unionen kan derfor træffe 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. Da 

anvendelsesområdet for denne forordning 

(15) Målet for denne forordning, dvs. at 

sikre en harmoniseret tilgang til handel 

med og import til Unionen af avlsdyr og 

reproduktionsmateriale herfra, under 

hensyntagen til i hvilket omfang 

husdyravlere stifter foreninger, disse 

foreningers kapitalniveau og 

avlsprogrammernes effektivitet, og den 

fornødne offentlige kontrol med de 

avlsprogrammer, der gennemføres af 

raceforeninger og avlsforetagender, kan 

ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 

medlemsstaterne på nationalt plan og kan 

derfor på grund af dens virkninger, 

kompleksitet samt tværnationale og 

internationale karakter bedre nås på EU-

plan; Unionen kan derfor træffe 
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er begrænset til det, der er nødvendigt for 

at nå dens mål, er den desuden i 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet i artikel 5, stk. 

4, i nævnte traktat. 

foranstaltninger i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union. Da 

anvendelsesområdet for denne forordning 

er begrænset til det, der er nødvendigt for 

at nå dens mål, er den desuden i 

overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet i artikel 5, stk. 

4, i nævnte traktat. 

 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Kvaliteten af de tjenester, der tilbydes 

af raceforeninger og avlsforetagender, og 

den måde, de vurderer og klassificerer dyr 

på, har indvirkning på værdien af avlsdyr 

på markedet. I overensstemmelse hermed 

bør der fastsættes bestemmelser om 

anerkendelse af raceforeninger og 

avlsforetagender på grundlag af 

harmoniserede EU-kriterier og tilsyn 

hermed fra medlemsstaternes kompetente 

myndigheders side for at sikre, at 

myndighederne ikke fastsætter regler, der 

giver indbyrdes forskellige 

avlsprogrammer og -normer og derved 

skaber tekniske hindringer for 

samhandelen inden for Unionen. 

(16) Kvaliteten af de tjenester, der tilbydes 

af raceforeninger og avlsforetagender, og 

den måde, de vurderer og klassificerer dyr 

på, er bestemmende for niveauet af 

individafprøvningen og har indvirkning på 

værdien af avlsdyr på markedet. I 

overensstemmelse hermed bør der 

fastsættes bestemmelser om anerkendelse 

af raceforeninger og avlsforetagender på 

grundlag af harmoniserede EU-kriterier og 

tilsyn hermed fra medlemsstaternes 

kompetente myndigheders side for at sikre, 

at myndighederne ikke fastsætter regler, 

der giver indbyrdes forskellige 

avlsprogrammer og -normer og derved 

skaber tekniske hindringer for 

samhandelen inden for Unionen. 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Betragtning 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(18) Den ret, en raceforening eller et 

avlsforetagende, der opfylder de fastlagte 

kriterier, har til at blive anerkendt, er et 

(18) Den ret, en raceforening eller et 

avlsforetagende, der opfylder de fastlagte 

kriterier, har til at blive anerkendt, er et 



 

RR\1075550DA.doc 13/131 PE557.277v02-00 

 DA 

grundlæggende princip i Unionens 

zootekniske lovgivning. Den kompetente 

myndighed bør ikke længere kunne henvise 

til beskyttelse af en eksisterende anerkendt 

raceforenings økonomiske aktivitet som 

begrundelse for at afslå en ansøgning om 

anerkendelse af yderligere en raceforening 

for den samme race. Det samme gælder 

godkendelse af geografisk udvidelse af et 

avlsprogram, der gennemføres med den 

samme race eller med avlsdyr, der kan 

hentes fra den eksisterende raceforenings 

avlspopulation. Den kompetente 

myndighed bør dog have hjemmel i 

lovgivningen til at afslå en ansøgning om 

anerkendelse eller godkendelse, hvis der 

bevisligt er risiko for, at en sådan 

anerkendelse eller godkendelse ville 

udgøre en fare for bevarelsen af en sjælden 

race eller beskyttelsen af den genetiske 

mangfoldighed. 

grundlæggende princip i Unionens 

zootekniske lovgivning. Den kompetente 

myndighed bør ikke længere kunne henvise 

til beskyttelse af en eksisterende anerkendt 

raceforenings økonomiske aktivitet som 

begrundelse for at afslå en ansøgning om 

anerkendelse af yderligere en raceforening 

for den samme race. Det samme gælder 

godkendelse af geografisk udvidelse af et 

avlsprogram, der gennemføres med den 

samme race eller med avlsdyr, der kan 

hentes fra den eksisterende raceforenings 

avlspopulation. Den kompetente 

myndighed bør dog have hjemmel i 

lovgivningen til at afslå en ansøgning om 

anerkendelse eller godkendelse, hvis der 

bevisligt er risiko for, at en sådan 

anerkendelse eller godkendelse ville 

udgøre en fare for bevarelsen af en sjælden 

race eller beskyttelsen af den genetiske 

mangfoldighed. Et sådant retsgrundlag 

bør ikke anvendes til andre formål end de 

i denne forordning fastsatte og kan under 

ingen omstændigheder lægges til grund 

for en overtrædelse af principperne for 

det indre marked. 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (19a) Unionen er tiltrådt konventionen 

om den biologiske mangfoldighed, hvis 

formål består i bevaring af den biologiske 

mangfoldighed, bæredygtig anvendelse af 

dens elementer og rimelig og ligelig 

fordeling af de fordele, der følger af 

udnyttelsen af genetiske ressourcer. 

Konventionen specificerer, at staterne har 

suveræn ret over deres biologiske 

ressourcer, og at de er ansvarlige for 

bevaring af den biologiske mangfoldighed 

og for bæredygtig anvendelse af deres 

biologiske ressourcer. Unionen er også 

tiltrådt Nagoyaprotokollen om adgang til 
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genetiske ressourcer samt rimelig og 

retfærdig fordeling af de fordele, der 

følger af udnyttelsen af disse ressourcer. 

Denne forordning skal derfor tage hensyn 

til de forpligtelser, der påhviler 

medlemsstaterne og tillade dem at tilpasse 

sig hertil inden for rammerne af 

bæredygtig forvaltning af deres 

zoogenetiske ressourcer. 

Begrundelse 

Eftersom denne forordning vil indeholde en henvisning til Nagoyaprotokollen og 

konventionen om biologisk mangfoldighed, bør rammerne herfor præciseres. 

 

Ændringsforslag   16 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Raceforeninger og avlsforetagender, 

der er anerkendt i én medlemsstat, bør have 

mulighed for at gennemføre deres 

godkendte avlsprogram i en eller flere 

andre medlemsstater, således at man sikrer 

den bedst mulige udnyttelse af avlsdyr af 

høj genetisk værdi som en vigtig 

produktionsfaktor i Unionen. Til dette 

formål bør en enkel anmeldelsesprocedure 

sikre, at den anden medlemsstats 

kompetente myndighed er orienteret om 

den påtænkte aktivitet. 

(20) Raceforeninger og avlsforetagender, 

der er anerkendt i én medlemsstat, bør have 

mulighed for at gennemføre deres 

godkendte avlsprogram i en eller flere 

andre medlemsstater, således at man sikrer 

den bedst mulige udnyttelse af avlsdyr af 

høj genetisk værdi som en vigtig 

produktionsfaktor i Unionen. Til dette 

formål bør der indføres 

certificeringsordninger for disse 

foreninger for at sikre kvaliteten af deres 

avlsprogrammer, mens en enkel 

anmeldelsesprocedure bør sikre, at den 

anden medlemsstats kompetente 

myndighed er orienteret om den påtænkte 

aktivitet. 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Betragtning 20 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (20a) Det grænseoverskridende 
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samarbejde mellem de raceforeninger og 

avlsforetagender, der ønsker det, bør 

lettes, samtidig med at den frie 

erhvervsudøvelse sikres, og hindringer for 

den frie bevægelighed for avlsdyr og deres 

genetiske materiale fjernes. Sådanne 

partnerskabsstrukturer i Unionen vil 

navnlig bidrage til at styrke den 

europæiske identitet ved visse racer ved at 

dele midlerne og samle dataene med 

henblik på større pålidelighed og 

synlighed. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Betragtning 23 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(23) Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter bør tillægges Kommissionen for 

så vidt angår ændring af bilag I med 

henblik på at tilpasse kriterierne for 

anerkendelse af raceforeninger og 

avlsorganisationer og for godkendelse af 

avlsprogrammer i overensstemmelse med 

udviklingen i sektoren for husdyravl. 

udgår 

Begrundelse 

Antallet af delegerede retsakter og deres anvendelsesområder er alt for omfattende og 

vedrører centrale elementer i teksten. 

 

Ændringsforslag   19 

Forslag til forordning 

Betragtning 24 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(24) Det er nødvendigt at præcisere 

forholdet mellem avlerne og raceforeninger 

og avlsforetagender, først og fremmest for 

at sikre deres ret til medlemskab af 

raceforeninger og avlsforetagender og 

deres ret til at deltage i avlsprogrammet i 

(24) Det er nødvendigt at præcisere 

forholdet mellem avlerne og raceforeninger 

og avlsforetagender, først og fremmest for 

at sikre deres ret til medlemskab af 

raceforeninger og avlsforetagender og 

deres ret til at deltage i avlsprogrammet i 
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det geografiske område, som programmet 

gennemføres i. Raceforeninger bør have 

regler, der forhindrer forskelsbehandling af 

avlere på grundlag af disses oprindelse, 

ligesom de skal levere et vist minimum af 

tjenesteydelser. 

det geografiske område, der kan være 

grænseoverskridende, som programmet 

gennemføres i. Raceforeninger bør have 

regler, der forhindrer forskelsbehandling af 

avlere på grundlag af disses oprindelse, 

ligesom de skal levere et vist minimum af 

tjenesteydelser. 

 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Betragtning 34 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(34) Individafprøvning og 

avlsværdivurdering kan foretages af 

institutioner udpeget af raceforeningen 

eller avlsforetagendet. De udpegede 

institutioner skal samarbejde med 

Unionens referencecentre, som er udpeget 

af Kommissionen. Kommissionen bør 

derfor tildeles beføjelser til at vedtage 

gennemførelsesretsakter om udpegelse af 

EU-referencecentre, og Kommissionen bør 

tildeles de nødvendige beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter, som 

beskriver deres opgaver og funktioner, om 

nødvendigt ved ændring af bilag IV. 

Referencecentrene er berettigede til EU-

tilskud i henhold til Rådets beslutning 

2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse 

udgifter på veterinærområdet14. For så 

vidt angår racerent avlskvæg bistår 

Interbull Centre - det EU-referenceorgan, 

der er udpeget ved Rådets beslutning 

96/463/EF af 23. juli 1996 om udpegelse af 

det referenceorgan, som skal deltage i 

arbejdet med at gøre prøvemetoderne og 

vurderingen af prøveresultaterne ensartede 

for racerent avlskvægs vedkommende-  i 

dag ved individafprøvninger og 

avlsværdivurderinger, der foretages af en 

raceforening15. 

(34) Individafprøvning og 

avlsværdivurdering kan foretages af 

institutioner udpeget af raceforeningen 

eller avlsforetagendet. De udpegede 

institutioner skal samarbejde med 

Unionens referencecentre, som er udpeget 

af Kommissionen. Kommissionen bør 

derfor tildeles beføjelser til at vedtage 

gennemførelsesretsakter om udpegelse af 

EU-referencecentre, og Kommissionen bør 

tildeles de nødvendige beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter, som 

beskriver deres opgaver og funktioner, om 

nødvendigt ved ændring af bilag IV. 

Referencecentrene er berettigede til EU-

tilskud i henhold til Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EU) nr. 652/201414. 

For så vidt angår racerent avlskvæg bistår 

Interbull Centre - et stående underudvalg 

under ICAR (International Committee for 

Animal Recording), der er udpeget ved 

Rådets beslutning 96/463/EF af 23. juli 

1996 om udpegelse af det referenceorgan, 

som skal deltage i arbejdet med at gøre 

prøvemetoderne og vurderingen af 

prøveresultaterne ensartede for racerent 

avlskvægs vedkommende - i dag ved 

individafprøvninger og 

avlsværdivurderinger, der foretages af en 

raceforening15. 
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_______________ _______________ 

114 EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30. Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 

2014 om bestemmelser vedrørende 

forvaltning af udgifter i tilknytning til 

fødevarekæden, dyresundhed og 

dyrevelfærd samt til plantesundhed og 

planteformeringsmateriale, om ændring 

af Rådets direktiv 98/56/EF, 2000/29/EF 

og 2008/90/EF, Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, 

(EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005 

og Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2009/128/EF og Europa-

Parlamentets og Rådets forordning 

(EF) nr. 1107/2009 og om ophævelse af 

Rådets afgørelse 66/399/EØF, afgørelse 

76/894/EØF og beslutning 2009/470/EF 

(EUT L 189 af 27.6.2014, s. 1). 

15 EFT L 192 af 2.8.1996, s. 19. 15 EFT L 192 af 2.8.1996, s. 19. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Betragtning 35 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(35) Eftersom der ved denne forordning 

udelukkende fastsættes nærmere 

bestemmelser om avl af kvæg, svin, får, 

geder og dyr af hestefamilien, er det 

nødvendigt at tillægge Kommissionen 

beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter for så vidt angår anerkendelse af 

raceforeninger, godkendelse af 

avlsprogrammer, stambogsføring af 

avlsdyr, individafprøvning og 

avlsværdivurdering samt accept til avl og 

til at vedtage gennemførelsesretsakter om 

de zootekniske certifikater til brug ved 

handel med og import til Unionen af 

avlsdyr og reproduktionsmateriale herfra 

af andre arter, i det omfang det er 

nødvendigt for at fjerne 

handelshindringer. 

udgår 
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Begrundelse 

Antallet af delegerede retsakter og deres anvendelsesområder er alt for omfattende og 

vedrører centrale elementer i teksten. Desuden bør øvrige arter ikke indarbejdes i denne 

forordning på anden vis end gennem den fælles beslutningsprocedure. 

 

Ændringsforslag   22 

Forslag til forordning 

Betragtning 36 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(36) Import af avlsdyr og 

reproduktionsmateriale herfra er af 

afgørende betydning for europæisk 

landbrug. Import af avlsdyr og 

reproduktionsmateriale herfra bør derfor 

ske på betingelser, der er i nøje 

overensstemmelse med reglerne for 

samhandel mellem medlemsstaterne. 

Avlsdyr og reproduktionsmateriale herfra 

bør dog kun kunne indføres i 

hovedafsnittet i en stambog eller et 

avlsregister i Unionen, hvis den offentlige 

kontrol, der gennemføres i 

eksporttredjelandet, sikrer den samme grad 

af sikkerhed vedrørende oplysninger om 

afstamning og resultaterne af 

individafprøvning og avlsværdivurdering 

som i Unionen. Dertil kommer, at 

avlsenheder i tredjelande ud fra et princip 

om gensidighed bør acceptere avlsdyr og 

reproduktionsmateriale herfra fra den/det 

pågældende raceforening eller 

avlsforetagende, der er anerkendt i 

Unionen. 

(36) Import af avlsdyr og 

reproduktionsmateriale herfra er af 

afgørende betydning for europæisk 

landbrug. Import af avlsdyr og 

reproduktionsmateriale herfra bør derfor 

ske på betingelser, der er i nøje 

overensstemmelse med reglerne for 

samhandel mellem medlemsstaterne, og 

bør ske under overholdelse af alle 

standarder vedrørende kvaliteten af 

importeret materiale. Avlsdyr og 

reproduktionsmateriale herfra bør dog kun 

kunne indføres i hovedafsnittet i en 

stambog eller et avlsregister i Unionen, 

hvis den offentlige kontrol, der 

gennemføres i eksporttredjelandet, sikrer 

den samme grad af sikkerhed vedrørende 

oplysninger om afstamning og resultaterne 

af individafprøvning og 

avlsværdivurdering som i Unionen. Dertil 

kommer, at avlsenheder i tredjelande ud fra 

et princip om gensidighed bør acceptere 

avlsdyr og reproduktionsmateriale herfra 

fra den/det pågældende raceforening eller 

avlsforetagende, der er anerkendt i 

Unionen. 

 

Ændringsforslag   23 

Forslag til forordning 

Betragtning 43 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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(43) Kommissionen bør foretage den 

fornødne kontrol i medlemsstaterne, 

navnlig i lyset af resultaterne af den 

offentlige kontrol, der gennemføres i 

medlemsstaterne med henblik på at sikre 

anvendelsen af denne forordnings 

zootekniske og genealogiske bestemmelser 

i alle medlemsstaterne. 

(43) Kommissionen bør foretage 

risikobaseret kontrol i medlemsstaterne, 

navnlig i lyset af resultaterne af den 

offentlige kontrol, der gennemføres i 

medlemsstaterne med henblik på at sikre 

anvendelsen af denne forordnings 

zootekniske og genealogiske bestemmelser 

i alle medlemsstaterne. 

 

Ændringsforslag   24 

Forslag til forordning 

Betragtning 44 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(44) Med henblik på fastlæggelse af lister 

over tredjelande, hvorfra import til 

Unionen af avlsdyr og sæd, oocytter og 

embryoner herfra er tilladt, fastsættelse af 

betingelserne for sådan import og 

tilvejebringelse af oplysninger om 

anvendelsen af bilaterale aftaler bør 

Kommissionen - i det omfang alvorlige 

overtrædelser af betingelser for sådan 

import fastsat ved denne forordning tilsiger 

det - have beføjelser til at gennemføre den 

relevante kontrol i tredjelande på Unionens 

vegne. 

(44) Med henblik på fastlæggelse af lister 

over tredjelande, hvorfra import til 

Unionen af avlsdyr og sæd, oocytter og 

embryoner herfra er tilladt, og fastsættelse 

af betingelserne for sådan import, er det 

nødvendigt at tilvejebringe oplysninger om 

deres sporbarhed i form af zootekniske 

certifikater, som dokumenterer deres 

oprindelse, og om anvendelsen af 

bilaterale aftaler, og Kommissionen bør - i 

det omfang alvorlige overtrædelser af 

betingelser for sådan import fastsat ved 

denne forordning tilsiger det - have 

beføjelser til at gennemføre den relevante 

kontrol i tredjelande på Unionens vegne. 

 

Ændringsforslag   25 

Forslag til forordning 

Betragtning 46 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(46) Med det formål at sikre en korrekt 

anvendelse af denne forordning og med 

henblik på at supplere den eller ændre 

bilag I-V til den bør beføjelsen til at 

vedtage retsakter delegeres til 

Kommissionen i overensstemmelse med 

artikel 290 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde for så 

udgår 
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vidt angår de procedurer og kriterier, der 

anvendes, og de betingelser, der skal være 

opfyldt ved anerkendelse af 

raceforeninger og avlsforetagender, 

godkendelse af avlsprogrammer, 

indførelse af dyr i stambøger og 

avlsregistre, accept af avlsdyr til avl, 

naturlig reproduktion og assisteret 

reproduktion, gennemførelse af 

individafprøvning og avlsværdivurdering, 

fastlæggelse af zootekniske og 

genealogiske betingelser for handel med 

og import fra tredjelande af avlsdyr og 

reproduktionsmateriale herfra samt 

fastlæggelse af referencecentrenes 

opgaver og funktioner. 

 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Betragtning 47 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(47) Beføjelsen til at vedtage retsakter i 

overensstemmelse med traktatens artikel 

290 for så vidt angår handel med og 

import til Unionen af racerene avlsdyr og 

reproduktionsmateriale herfra af andre 

arter end kvæg, svin, får, geder og dyr af 

hestefamilien bør delegeres til 

Kommissionen med henblik på at gøre det 

muligt for medlemsstaterne at reagere på 

forstyrrelser i handelen, men også, hvilket 

er langt vigtigere, at reagere i situationer, 

hvor en sjælden race er tæt på at blive 

udryddet, eller hvor beskyttelsen af den 

genetiske mangfoldighed er i fare. 

udgår 

Begrundelse 

Øvrige arter skal kun indføjes gennem den fælles beslutningsprocedure.  
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Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) zootekniske og genealogiske 

bestemmelser om handel med og import til 

Unionen af avlsdyr og sæd, oocytter og 

embryoner herfra 

a) zootekniske og genealogiske 

bestemmelser om bevarelse og forbedring 

af dyreavl og om handel med og import til 

Unionen af avlsdyr og sæd, oocytter og 

embryoner herfra 

 

Ændringsforslag   28 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) regler for bevarelse og forbedring af 

oprindelige eller udryddelsestruede racer 

 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – litra a – nr. i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) kvæg (Bos taurus og Bubalus bubalis), 

svin (Sus scrofa), får (Ovis aries) og geder 

(Capra hircus) 

i) kvæg (Bos taurus, Bos indicus og 

Bubalus bubalis), svin (Sus scrofa), får 

(Ovis aries) og geder (Capra hircus) 

Begrundelse 

Afgrænsningen af kvæg bør udvides, idet navnlig pukkelokse (zebu) skal indføjes. 
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Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a – nr. iii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iii) dyr af andre arter end dem, der er 

nævnt i nr. i) og ii), for hvilke der er 

vedtaget delegerede retsakter i henhold til 

artikel 35, stk. 1, og artikel 45, stk. 1 

udgår 

Begrundelse 

Øvrige arter bør ikke indarbejdes i denne forordning på anden vis end ved fælles 

beslutningsprocedure. 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  aa) "race": en gruppe dyr, der har 

tilstrækkelig ens karakteristika, som kan 

overføres til deres afkom, til at blive 

betragtet som adskillende sig fra andre 

dyr af samme art af en eller flere grupper 

avlere, der er enedes om at forvalte disse i 

deres avlsprogrammer og indføre dem i 

deres stambøger med henblik på avl, 

udveksling, udvælgelse, forbedring eller 

bevaring 

 

Ændringsforslag   32 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) "raceforening": en avlsorganisation, 

avlerforening eller statsdreven offentlig 

instans, der er anerkendt af en 

medlemsstats kompetente myndighed i 

henhold til artikel 4, stk. 2, med hensyn til 

d) "raceforening": en privat operatør eller 

et offentligt organ, som er stiftet i henhold 

til gældende lov i den medlemsstat, hvor 

ansøgningen om anerkendelse er indgivet, 

og som er anerkendt af en medlemsstats 
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gennemførelse af et avlsprogram med 

racerene avlsdyr, som er indført i den 

eller de stambøger, den fører eller opretter 

kompetente myndighed i henhold til artikel 

4, stk. 2, med hensyn til gennemførelse af 

et avlsprogram 

 

Ændringsforslag   33 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra f a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fa) "avlsprogram": den række 

systematiske tiltag, der udarbejdes og 

gennemføres af en raceforening eller et 

avlsforetagende i henhold til artikel 8, stk. 

1, herunder navnlig definition af en races 

præcise fænotypiske og genetiske 

kendetegn, avlens retning og mål, regler 

for organisation og føring af avlsbogen, 

fastlæggelse af resultatkontrolsystemer 

under hensyntagen til målene med avlen, 

definition af de udvalgte kriterier og deres 

vægtning ved avlsværdivurderingen, 

definition af registrerings- og 

kontrolsystemet om fornødent og som 

sigter på bevarelse, forbedring og/eller 

fremme af den pågældende race 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra g – nr. ii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) tilrettelæggelse af den offentlige kontrol 

af raceforeninger og avlsforetagender i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

artikel 46 og i delegerede retsakter 

vedtaget i henhold til artikel 52, stk. 1 

ii) tilrettelæggelse af den offentlige kontrol 

af raceforeninger og avlsforetagender i 

overensstemmelse med bestemmelserne i 

artikel 46 

 

Ændringsforslag   35 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra g a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ga) sikring af avlsprogrammernes kvalitet 

 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra i – nr. ii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) af en af de i litra a), nr. ii), nævnte arter, 

som er afkom af forældre, der er indført i 

hovedafsnittet i en stambog for den samme 

race, og som selv enten er indført i en 

sådan stambogs hovedafsnit eller er 

registreret og kan indføres heri i 

overensstemmelse med artikel 19 

ii) af en af de i litra a), nr. ii), nævnte arter, 

som er afkom af forældre, der er indført i 

en stambog for den samme race, og som 

selv enten er indført i den pågældende 

stambog, herunder vallakker, eller er 

registreret og kan indføres heri i 

overensstemmelse med artikel 19 

Begrundelse 

Definitionen, der kun omfatter avlsdyr, svarer ikke til skik og brug i hestestambøger, hvor 

hestene indføres fra fødslen, uanset om de efterfølgende bliver avlsdyr eller ej. Dette gælder 

særligt for vallakker og deres status som registreret hest. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra i – nr. iii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iii) af en anden art end dem, der er nævnt 

i dette litra, nr. i) og ii), for hvilken der er 

fastsat særlige zootekniske og 

genealogiske bestemmelser om handel 

med og import til Unionen af de 

pågældende avlsdyr og 

reproduktionsmateriale herfra i 

delegerede retsakter vedtaget i henhold til 

henholdsvis artikel 35, stk. 1, og artikel 

45, stk. 1 

udgår 

 

Ændringsforslag   38 
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Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra i – nr. iii a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iiia) dyr, som er indført i en stambogs 

hovedafsnit på grund af undtagelserne i 

henhold til artikel 17 og 19 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra j a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ja) "afstamningslinje": en genetisk 

bestemt delpopulation af racerene dyr af 

en særskilt race 

Begrundelse 

Hvis det indføres, kan DNA-prøver følge med dokumentation for et avlsdyr i hele dets liv og 

anvendes i tilfælde af tvister eller identifikationsspørgsmål. 

 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra o 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

o) "meritter": målbare arvelige 

karakteristika ved et avlsdyr 

o) "meritter": en vurdering af de 

forventede virkninger af et dyrs genotype 

på en given karakteristika ved dets afkom 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra v 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

v) "zooteknisk kontrol": dokument- og 

identitetskontrol af avlsdyr og 

v) "zooteknisk kontrol": dokument- og 

identitetskontrol af avlsdyr og 
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reproduktionsmateriale herfra, der 

importeres til Unionen, som har til formål 

at verificere overholdelsen af de 

zootekniske betingelser i artikel 42 samt 

zootekniske og genealogiske bestemmelser 

fastsat ved delegerede retsakter vedtaget i 

henhold til artikel 45, stk. 1  

reproduktionsmateriale herfra, der 

importeres til Unionen, og som har til 

formål at verificere overholdelsen af de 

zootekniske betingelser i artikel 42  

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra w – nr. ii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) racerene avlsdyr og 

reproduktionsmateriale herfra, som 

importeres til Unionen i medfør af 

delegerede retsakter vedtaget i henhold til 

artikel 45, stk. 1 

udgår 

 

Ændringsforslag   43 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – litra y a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ya) "truet dyrerace": en dyrerace, hvis 

antal af fader- og moderdyr i Unionen 

eller en medlemsstat er faldet til under et 

bestemt niveau, og som derfor er truet  

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Raceforeninger og avlsforetagender kan 

ansøge den kompetente myndighed om at 

blive anerkendt i henhold til stk. 2. 

1. Raceforeninger og avlsforetagender skal 

ansøge den kompetente myndighed om at 

blive anerkendt i henhold til stk. 2. 
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Begrundelse 

De juridiske rammer for medlemsstaternes anerkendelse af avlsforeninger skal afklares. 

Operatørerne skal forpligtes til at indgive ansøgning om anerkendelse for at måtte føre 

stambøger og drive avlsprogram. 

 

Ændringsforslag   45 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 2 – litra c – nr. i – led 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

racens bevarelse eller bevarelse af den genetiske mangfoldighed 

inden for racen eller  

– forbedring af racen eller krydsningen – forbedring af racen eller  

 – planlægning af krydsningen eller 

 – planlægning af en ny race 

 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Artikel 4 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 71 

vedrørende ændring af betingelserne for 

anerkendelse af raceforeninger og 

avlsforetagender i bilag I, del 1 samt, hvis 

der er tale om racerene dyr af 

hestefamilien, del 3, for at tage hensyn til 

det brede spektrum af raceforeninger og 

avlsforetagender, de berører. 

udgår 

 

Ændringsforslag   47 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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1. Uanset artikel 4, stk. 2, litra b), kan den 

kompetente myndighed afslå en ansøgning 

om anerkendelse fra en raceforening, der 

opfylder kravene i bilag I, del 1, hvis den 

pågældende raceforenings avlsprogram 

ville udgøre en fare for bevarelsen eller 

den genetiske mangfoldighed af racerene 

avlsdyr, der er indført i eller er registreret 

og kan indføres i den stambog, der er 

oprettet for den pågældende race af en 

raceforening, som allerede er anerkendt i 

den pågældende medlemsstat. 

1. Uanset artikel 4, stk. 2, litra b), kan den 

kompetente myndighed afslå en ansøgning 

om anerkendelse fra en raceforening, der 

opfylder kravene i bilag I, del 1, hvis den 

pågældende raceforenings avlsprogram 

ville udgøre en fare for: 

 a) bevarelsen af racerene avlsdyr, der er 

indført i eller er registreret og kan indføres 

i den stambog, der er oprettet for den 

pågældende race af en raceforening, som 

allerede er anerkendt i den pågældende 

medlemsstat,  

 b) den genetiske mangfoldighed af 

racerene avlsdyr på grund af 

effektivitetstab for så vidt angår 

overvågningen af indavl og forvaltningen 

af genetiske anomalier som følge af 

manglende koordinering og udveksling af 

oplysninger om racens genetiske arv  

 c) og hvis det angår sjældne eller truede 

racer, den effektive gennemførelse af en 

eksisterende anerkendt forenings 

avlsprogram, der vil føre til et betydeligt 

effektivitetstab med hensyn til forventede 

genetiske fremskridt eller 

 d) bevarelsen og den bæredygtige 

forvaltning af de dyregenetiske 

ressourcer, som medlemsstaten udøver 

suverænitet over og har ansvaret for, i 

overensstemmelse med målene fastsat i 

konventionen om biologisk 

mangfoldighed og Nagoyaprotokollen. 

 

Ændringsforslag   48 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 
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 ca) en potentiel forstyrrende og 

svækkende effekt, som vil kunne opstå 

gennem en godkendelse af en 

raceforening, der har registreret de 

samme avlsdyr som en allerede godkendt 

raceforening, hvis der er tale om en 

sjælden eller truet race 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Artikel 7 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) angivelse af, hvilken race eller 

krydsning deres avlsprogram er godkendt 

for 

b) angivelse af, hvilken race eller 

krydsning deres avlsprogram er godkendt 

for, i overensstemmelse med artikel 8, stk. 

1 

 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  -1. En raceforening eller et 

avlsforetagende driver et avlsprogram 

efter at være godkendt af den kompetente 

myndighed, jf. stk. -1a. 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  -1a. En raceforening eller et 

avlsforetagende skal indgive sin 

ansøgning om godkendelse af sit 

avlsprogram til den kompetente 

myndighed, som har anerkendt 
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raceforeningen eller avlsforetagendet i 

overensstemmelse med artikel 4, stk. 2. 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den kompetente myndighed godkender 

avlsprogrammet for en raceforening eller 

et avlsforetagende, som myndigheden har 

anerkendt i henhold til artikel 4, stk. 2, 

hvis raceforeningen eller avlsforetagendet 

indgiver en ansøgning om godkendelse af 

avlsprogrammet, som dokumenterer, at 

kravene i artikel 4, stk. 2, litra c), og i bilag 

I, del 2 samt, hvis der er tale om racerene 

dyr af hestefamilien, del 3, er opfyldt. 

1. Den kompetente myndighed, der 

henvises til i stk. 1a, vurderer disse 

avlsprogrammer og godkender dem, 

såfremt kravene i artikel 4, stk. 2, litra c), 

og i bilag I, del 2 samt, hvis der er tale om 

racerene dyr af hestefamilien, bilag I, del 

3, er opfyldt. 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den kompetente myndighed som 

omhandlet i artikel 4 kan give 
raceforeninger og avlsforetagender 

tilladelse til at outsource den tekniske 

forvaltning af deres stambog eller 

avlsregister og andre specifikke aspekter af 

deres avlsprogram til tredjemand, forudsat 

at: 

2. Raceforeningerne og 

avlsforetagenderne kan outsource den 

tekniske forvaltning af deres stambog eller 

zootekniske register og andre specifikke 

aspekter af deres avlsprogram til en eller 

flere tredjeparter, forudsat at: 

a) ansvaret over for den kompetente 

myndighed for at sikre, at kravene i artikel 

4, stk. 2, litra c), er opfyldt, fortsat ligger 

hos raceforeningen/avlsforetagendet 

a) ansvaret over for den kompetente 

myndighed for at sikre, at kravene i artikel 

4, stk. 2, litra c), og i bilag I, del 2 og 3, er 

opfyldt, fortsat ligger hos 

raceforeningen/avlsforetagendet 

b) der ikke er nogen interessekonflikt 

mellem den pågældende tredjemand og de 

avlere, der deltager i avlsprogrammet, for 

så vidt angår disses økonomiske aktiviteter. 

b) der ikke er nogen interessekonflikt 

mellem den pågældende tredjemand og de 

avlere, der deltager i avlsprogrammet, for 

så vidt angår disses økonomiske aktiviteter. 
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 c) disse raceforeninger/avlsforetagender i 

deres ansøgning, jf. stk. 1a, har 

specificeret, hvilke aktiviteter de ønsker at 

outsource, og navn og kontaktoplysninger 

på disse tredjeparter  

 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 71 

vedrørende ændring af betingelserne for 

godkendelse af avlsprogrammer i bilag I, 

del 2 samt, hvis der er tale om racerene 

dyr af hestefamilien, del 3, for at tage 

hensyn til det brede spektrum af 

avlsprogrammer, der gennemføres af 

raceforeninger og avlsforetagender. 

udgår 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis indholdet af et avlsprogram eller 

det geografiske område, hvor programmet 

skal gennemføres, lader formode, at en 

raceforening eller et avlsforetagende agter 

at gennemføre programmet med avlsdyr, 

der holdes i en anden medlemsstat, skal 

den kompetente myndighed som 

omhandlet i artikel 8, stk. -1:  

1. Hvis indholdet af et avlsprogram eller 

det geografiske område, hvor programmet 

skal gennemføres, lader formode, at en 

raceforening eller et avlsforetagende agter 

at gennemføre programmet med avlsdyr, 

der holdes i en anden medlemsstat, skal 

den kompetente myndighed som 

omhandlet i artikel 8, stk. 1a:  
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Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) give den kompetente myndighed i den 

pågældende anden medlemsstat meddelelse 

mindst 90 kalenderdage før den påtænkte 

startdato for avlsprogrammet 

a) give den kompetente myndighed i den 

pågældende anden medlemsstat meddelelse 

mindst 90 kalenderdage før den påtænkte 

startdato for avlsprogrammet, på den 

anden medlemsstats officielle sprog 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) sammen med nævnte meddelelse give 

den kompetente myndighed som 

omhandlet i litra a) en kopi af ansøgningen 

om godkendelse af avlsprogrammet, jf. 

artikel 8, stk. 1. 

b) sammen med nævnte meddelelse give 

den kompetente myndighed som 

omhandlet i litra a) en kopi af ansøgningen 

om godkendelse af avlsprogrammet, jf. 

artikel 8, stk. 1a, på den i litra a) 

omhandlede medlemsstats officielle sprog. 

 

Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den kompetente myndighed som 

omhandlet i denne artikel, stk. 1, litra a), 

kan inden for en frist på 90 dage efter 

modtagelsen af den i samme litra 

omhandlede meddelelse afvise at 

godkende, at en raceforening, der er 

anerkendt af den kompetente myndighed 

som omhandlet i artikel 8, stk. 1, 

gennemfører et avlsprogram på 

myndighedens område, hvis: 

2. Den kompetente myndighed som 

omhandlet i denne artikel, stk. 1, litra a), 

kan inden for en frist på 90 dage efter 

modtagelsen af den i samme litra 

omhandlede meddelelse afvise at 

godkende, at en raceforening, der er 

anerkendt af den kompetente myndighed 

som omhandlet i artikel 8, stk. 1a, 

gennemfører et avlsprogram på 

myndighedens område, hvis: 

 

Ændringsforslag   59 
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Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) godkendelse af yderligere et 

avlsprogram ville medføre, at 

populationen af racerene avlsdyr, der er 

til rådighed i den pågældende 
medlemsstat, blev fragmenteret i en sådan 

grad, at bevarelsen af eller den genetiske 

mangfoldighed for den pågældende race 

ville blive bragt i fare. 

b) godkendelse af yderligere et 

avlsprogram ville være til fare for 

bevarelsen af denne race eller dens 

genetiske mangfoldighed i en 

medlemsstat, for så vidt angår 

overvågningen af indavl og forvaltningen 

af genetiske anomalier, som følge af 

manglende koordinering og udveksling af 

oplysninger, eller til fare for programmer 

til forbedring af sjældne eller truede racer 

på grund af en avlsudvikling, der ikke er 

kohærent med de i den pågældende 

medlemsstat specificerede karakteristika 

for den pågældende race og som vil 

medføre et tab af effektivitet med hensyn 

til forventede genetiske forbedringer  

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hvis den kompetente myndighed som 

omhandlet i stk. 1, litra a), agter at afvise 

at give sin godkendelse i henhold til stk. 2, 

underretter den Kommissionen herom og 

begrunder det. 

5. Hvis den kompetente myndighed som 

omhandlet i stk. 1, litra a), afviser at give 

sin godkendelse i henhold til stk. 2, 

underretter den Kommissionen om dette 

afslag. 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis en raceforenings eller et 

avlsforetagendes regler omfatter 

bestemmelser om medlemskab, kan avlere 

ansøge om: 

udgår 
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a) medlemskab af sådanne raceforeninger 

eller avlsforetagender 

 

b) at deltage i avlsprogrammet inden for 

rammerne af det indhold og det 

geografiske aktivitetsområde, der er 

godkendt i henhold til artikel 8, stk. 1, 

eller artikel 9. 

 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis en raceforenings eller et 

avlsforetagendes regler ikke omfatter 

bestemmelser om medlemskab, kan 
avlere, der deltager i et avlsprogram 

godkendt i henhold til artikel 8, stk. 1, eller 

artikel 9, ansøge om: 

2. Avlere, der deltager i et avlsprogram 

godkendt i henhold til artikel 8, stk. 1, eller 

artikel 9, har uden forskelsbehandling 

adgang til samtlige tjenesteydelser, som 

indgår i avlsprogrammet. 

a) at få deres racerene avlsdyr indført i 

hovedafsnittet i stambogen, som 

raceforeningen har oprettet for den 

pågældende race, jf. artikel 17, stk. 1 

 

b) at få deres dyr indskrevet i et 

supplerende afsnit i stambogen, som 

raceforeningen har oprettet for den 

pågældende race, jf. artikel 17, stk. 3 

 

c) at få deres hybridavlssvin registreret i et 

avlsregister, som et avlsforetagende har 

oprettet for den pågældende krydsning, jf. 

artikel 24 

 

d) at deltage i individafprøvning og 

avlsværdivurdering, jf. artikel 27 

 

e) at få udstedt et zooteknisk certifikat i 

henhold til artikel 33, stk. 1 og 2. 
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Ændringsforslag  63 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  2a. Hvis en raceforenings eller et 

avlsforetagendes vedtægter opstiller et 

system for medlemskab, 

 a) kan avlere ansøge om medlemskab af 

raceforeningen eller avlsforetagendet  

 b) kan avlerne ansøge om at deltage i 

avlsprogrammet inden for rammerne af 

det indhold og det geografiske 

aktivitetsområde, der er godkendt i 

henhold til artikel 8, stk. 1, eller artikel 9. 

 c) deltager avlerne uden 

forskelsbehandling i avlsprogrammet 

inden for rammerne af det indhold og det 

geografiske aktivitetsområde, der er 

godkendt i henhold til artikel 8, stk. 1, 

eller artikel 9. 

Begrundelse 

Dette nye stykke har til formål at afklare avlernes rettigheder i de tilfælde, hvor de er 

tilknyttet et medlemsskabssystem. Disse rettigheder bør navnlig begrænses til avlere, som 

befinder sig i raceforeningens geografiske aktivitetsområde, og alle avlere uden undtagelse 

skal have adgang til de tjenesteydelser, der indgår i avlsprogrammet. 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Avlere har ret til at vælge, hvilken 

stambog eller hvilket avlsregister de 

ønsker deres avlsdyr indført eller 

registreret i, jf. artikel 19 og 24. 

3. Avlere har ret til at vælge, hvilken 

stambog eller hvilket zootekniske register 

de ønsker deres avlsdyr indført eller 

registreret i, jf. artikel 19 og 24, så snart 

avlsprogrammet tilknyttet stambogen eller 

det zootekniske register er godkendt i 

disse avleres medlemsstat, jf. artikel 8, stk. 

1, eller artikel 9. 
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Ændringsforslag  65 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  3a. De avlere, der flytter deres dyr til 

bedrifter uden for det geografiske område, 

hvor et avlsprogram godkendt i henhold 

til artikel 8, stk. 1, drives af 

raceforeningen eller avlsforetagendet, 

kan få deres dyr registreret i stambogen 

tilhørende denne raceforening i 

overensstemmelse med denne 

raceforenings eller dette avlsforetagendes 

vedtægter, jf. som fastsat i bilag I, del 1, 

punkt 3, litra e), nr. ii). 

 

Ændringsforslag  66 

Forslag til forordning 

Artikel 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 11 udgår 

Rettigheder for avlere, der anfægter en 

beslutning truffet af en raceforening 

 

1. Avlere kan anvende foranstaltningerne 

i artikel 13, hvis de mener, at et af 

følgende uretmæssigt er blevet afvist af en 

raceforening: 

 

a) en ansøgning indgivet i henhold til 

artikel 10, stk. 1 

 

b) en ansøgning om indførelse af et 

racerent avlsdyr i en stambogs 

hovedafsnit, jf. artikel 19 

 

c) en ansøgning om indskrivning af et dyr 

i et supplerende afsnit i en stambog, jf. 

artikel 20, stk. 3 

 

d) accept af et racerent avlsdyr til:  

i) avl, jf. artikel 21,  eller  

ii) kunstig inseminering, jf. artikel 23, stk.  
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1 

e) accept af et racerent avlsdyr eller sæd 

herfra til officiel individafprøvning og 

avlsværdivurdering, jf. artikel 23, stk. 2 

 

f) accept af resultaterne af 

individafprøvning og avlsværdivurdering 

foretaget i henhold til artikel 27. 

 

2. Avlere kan anvende foranstaltningerne 

i artikel 13, hvis de mener, at en 

raceforening har undladt at foretage 

individafprøvning eller 

avlsværdivurdering i henhold til artikel 

27. 

 

(Artikel 11 udgår helt) 

Begrundelse 

Bestemmelser om retsmidler mellem avlere og en avlsforening eksisterer allerede i national 

ret. 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til forordning 

Artikel 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 12 udgår 

Rettigheder for avlere, der anfægter en 

beslutning truffet af et avlsforetagende 

 

1. Avlere kan anvende foranstaltningerne 

i artikel 13, hvis de mener, at et af 

følgende uretmæssigt er blevet afvist af et 

avlsforetagende: 

 

a) en ansøgning om registrering af et 

hybridavlssvin i et avlsregister, jf. artikel 

24 

 

b) accept af et hybridavlssvin til kunstig 

inseminering, jf. artikel 26, stk. 1 

 

c) accept af et hybridavlssvin eller sæd 

herfra til individafprøvning, jf. artikel 26, 

stk. 2 

 

d) accept af resultaterne af  
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individafprøvning foretaget i henhold til 

artikel 27. 

2. Avlere kan anvende foranstaltningerne 

i artikel 13, hvis de mener, at et 

avlsforetagende har undladt at foretage 

individafprøvning eller 

avlsværdivurdering i henhold til artikel 

27.  

 

(Artikel 12 udgår helt) 

Begrundelse 

Bestemmelser om retsmidler mellem avlere og en avlsforening eksisterer allerede i national 

ret. 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til forordning 

Artikel 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 13 udgår 

Foranstaltninger til rådighed for avlere, 

der anfægter en beslutning truffet af en 

raceforening eller et avlsforetagende 

 

1. I tilfælde som omhandlet i artikel 11 og 

12 kan avlere: 

 

a) indhente udtalelse fra en uafhængig 

ekspert 

 

b) klage over afvisninger som omhandlet i 

artikel 11, stk. 1, og artikel 12, stk. 1, eller 

over resultaterne af individafprøvning og 

avlsværdivurdering som omhandlet i 

artikel 11, stk. 2, og artikel 12, stk. 2, 

inden for en frist på 30 dage fra datoen 

for modtagelse af afvisningen eller 

resultaterne fra raceforeningen eller 

avlsforetagendet. 

 

2. Avleren skal i sin klage, jf. stk. 1, litra 

b), beskrive de faktiske omstændigheder 

og forhold, om muligt på grundlag af en 

udtalelse fra en uafhængig ekspert som 

omhandlet i stk. 1, litra a), hvorpå han 
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baserer sin påstand om, at: 

a) afvisningen fra raceforeningen eller 

avlsforetagendet ikke er i 

overensstemmelse med artikel 19, 21, 23, 

27, 28, 30 eller 32,  eller 

 

b) resultaterne af individafprøvningen og 

avlsværdivurderingen ikke er tilvejebragt i 

overensstemmelse med artikel 27. 

 

(Artikel 13 udgår helt) 

Begrundelse 

Bestemmelser om retsmidler mellem avlere og en avlsforening eksisterer allerede i national 

ret. 

 

Ændringsforslag  69 

Forslag til forordning 

Artikel 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 14 udgår 

Bilæggelse af tvister  

1. Hvis en raceforening eller et 

avlsforetagende afviser en klage indgivet 

af en avler i henhold til artikel 13, stk. 1, 

litra b), underretter den/det senest 30 dage 

fra datoen for dens/dets beslutning om at 

afvise klagen avleren og den kompetente 

myndighed, der anerkendte 

raceforeningen eller avlsforetagendet i 

henhold til artikel 4, stk. 2, herom. 

 

2. Den kompetente myndighed som 

omhandlet i artikel 8, stk. 1, eller artikel 9 

kan omstøde raceforeningens eller 

avlsforetagendets beslutning, hvis den 

vurderer, at denne ikke er i 

overensstemmelse med artikel 19, 21, 23, 

27, 28, 30 eller 32. 

 

3. Medlemsstaterne sikrer, at der er 

mulighed for at klage, og at beslutninger 

vedrørende klager træffes inden for en 

rimelig frist. 
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Med henblik herpå kan den kompetente 

myndighed beslutte at nedsætte en særlig 

ret med beføjelser til at omstøde 

raceforeningers eller avlsforetagenders 

beslutninger, i tilfælde, hvor retten 

vurderer, at raceforeningens eller 

avlsforetagendets beslutning om at afvise 

en klage indgivet af en avler var 

uberettiget. 

 

(Artikel 14 udgår helt) 

Begrundelse 

Bestemmelser om retsmidler mellem avlere og en avlsforening eksisterer allerede i national 

ret. 

 

Ændringsforslag  70 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Raceforeninger og avlsforetagender 

kan udelukke: 

 - avlere fra at deltage i et avlsprogram, 

hvis de ikke overholder avlsprogrammets 

regler eller forpligtelserne i henhold til 

vedtægterne, jf. bilag 1, del 1, punkt 3, 

litra f); 

 - efter registrering, dyr og deres afkom 

samt genetisk materiale, som ikke længere 

opfylder de officielle krav for opførelse i 

racens stambog. 

 

Ændringsforslag  71 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) udelukke en avler fra medlemskab, hvis 

den pågældende ikke opfylder sine 

forpligtelser i henhold til vedtægterne, jf. 

b) udelukke en avler fra medlemskab, hvis 

den pågældende ikke opfylder sine 

forpligtelser som foreskrevet i artikel 16, 
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bilag I, del 1, punkt 3, litra e). stk. 1. 

 

Ændringsforslag   72 

Forslag til forordning 

Artikel 15 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Raceforeninger kan foretage 

individafprøvninger baseret på kravene i 

deres avlsprogram, og kan, når der 

foretages individafprøvning, vælge de 

aktiviteter, der er hensigtsmæssige for 

avlsprogrammet. 

 

 

Ændringsforslag  73 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Raceforeninger og avlsforetagender har 

det primære ansvar for at forebygge og om 

nødvendigt bilægge tvister, der måtte opstå 

mellem avlere indbyrdes og mellem avlere 

og raceforeningen eller avlsforetagendet i 

forbindelse med gennemførelsen af 

avlsprogrammer, der er godkendt i henhold 

til artikel 8, stk. 1, eller artikel 9, i 

overensstemmelse med de regler, der er 

fastsat af den medlemsstat, hvori tvisten 

opstår, jf. artikel 14, stk. 3, samt 

bestemmelserne i bilag I, del 1, punkt 3. 

3. Raceforeninger og avlsforetagender har 

det primære ansvar for at forebygge og om 

nødvendigt bilægge tvister, der måtte opstå 

mellem avlere indbyrdes og mellem avlere 

og raceforeningen eller avlsforetagendet i 

forbindelse med gennemførelsen af 

avlsprogrammer, der er godkendt i henhold 

til artikel 8, stk. 1, eller artikel 9, i 

overensstemmelse med de regler, der er 

fastsat i bilag I, del 1, punkt 3, litra f). 

 

Ændringsforslag   74 

Forslag til forordning 

Artikel 16 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Raceforeninger og avlsforetagender i 
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en medlemsstat bærer i fællesskab 

ansvaret for, at det er muligt at indføre et 

racerent avlsdyr af en truet race i en 

stambogs hovedafsnit i enhver 

medlemsstat i henhold til artikel 19. 

Avlere kan frit vælge den raceforening, 

det avlsforetagende eller den statslige 

instans, de ønsker at tilhøre. Den 

kompetente myndighed understøtter og 

kontrollerer dette. 

 

Ændringsforslag   75 

Forslag til forordning 

Kapitel IV – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Indførelse af avlsdyr i stambøger og 

avlsregistre samt accept til avl, kunstig 

inseminering og afprøvning 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Begrundelse 

Sproglig rettelse af den ungarske term for "kunstig inseminering". 

 

 

Ændringsforslag  76 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Disse kriterier og procedurer kan omfatte 

krav om, at det racerene avlsdyr 

underkastes individafprøvning eller 

avlsværdivurdering i overensstemmelse 

med artikel 27 eller delegerede retsakter 

vedtaget i henhold til artikel 28, stk. 1, 
eller en hvilken som helst anden vurdering, 

der er beskrevet i avlsprogrammet som 

godkendt i henhold til artikel 8, stk. 1, eller 

artikel 9 inden indførelsen i en bestemt 

klasse i hovedafsnittet. 

Disse kriterier og procedurer kan omfatte 

krav om, at det racerene avlsdyr 

underkastes individafprøvning eller 

avlsværdivurdering i overensstemmelse 

med artikel 27 eller en hvilken som helst 

anden vurdering, der er beskrevet i 

avlsprogrammet som godkendt i henhold til 

artikel 8, stk. 1, eller artikel 9 inden 

indførelsen i en bestemt klasse i 

hovedafsnittet. 
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Ændringsforslag  77 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Raceforeninger kan, ud over 

hovedafsnittet som omhandlet i denne 

artikel, stk. 1, oprette et eller flere 

supplerende afsnit i stambogen for dyr af 

samme art, der ikke opfylder kriterierne for 

indførelse i hovedafsnittet, forudsat at 

dyrene opfylder kravene i artikel 20, stk. 1, 

og raceforeningens regler tillader, at de 

pågældende dyrs afkom indføres i 

hovedafsnittet, jf. bestemmelserne i 

3. Raceforeninger kan, ud over 

hovedafsnittet som omhandlet i denne 

artikel, stk. 1, oprette et eller flere 

supplerende afsnit i stambogen for dyr af 

samme art, der ikke opfylder kriterierne for 

indførelse i hovedafsnittet, forudsat at 

dyrene opfylder kravene i bilag II, del 1, 

kapitel III, punkt 1 og 2, og 

raceforeningens regler tillader, at de 

pågældende dyrs afkom indføres i 

hovedafsnittet, jf. bestemmelserne i 

 

Ændringsforslag   78 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 3 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) bilag II, del 1, kapitel III, punkt 4, for 

så vidt angår får og geder (handyr) eller 

Begrundelse 

Hidtidige undtagelser for robuste racer skal bevares med henblik på at bevare den genetiske 

mangfoldighed. 

 

Ændringsforslag   79 

Forslag til forordning 

Artikel 17 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 71 

vedrørende ændring af bestemmelserne i 

bilag II, del 1, kapitel III, punkt 3 og 4, 

hvorved det tillades, at afkommet af dyr, 

udgår 
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der er indskrevet i et supplerende afsnit, 

indføres i hovedafsnittet. 

Begrundelse 

Den nævnte delegerede retsakt ville tillade Kommissionen at ændre reglerne for indskrivning 

i et hovedafsnit af afkommet af dyr, der er indført i et supplerende afsnit. Det supplerende 

afsnit er et "følsomt" punkt i tekstudkastet, fordi oprettelsen af et supplerende afsnit i en 

stambog knytter dette tæt til stambogens hovedafsnit. Førnævnte regler bør derfor fortsat 

være omfattet af grundforordningens anvendelsesområde. 

 

Ændringsforslag  80 

Forslag til forordning 

Artikel 19 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 71 

vedrørende ændring af betingelserne for 

indførelse af racerene avlsdyr i 

stambøgers hovedafsnit som fastsat i bilag 

II, del 1, kapitel I og II. 

udgår 

 

Ændringsforslag  81 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 71 

vedrørende ændring af betingelserne for 

indskrivning af dyr i supplerende afsnit i 

stambøger som fastsat i bilag II, del 1, 

kapitel III. 

udgår 

 

Ændringsforslag   82 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – overskrift 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Accept af racerene avlsdyr til avl Accept af racerene avlsdyr og 

reproduktionsmateriale herfra til avl 

 

Ændringsforslag  83 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Raceforeninger må ikke af zootekniske 

eller genealogiske grunde, bortset fra dem, 

der følger af anvendelsen af artikel 19, 

udelukke anvendelse af racerene avlsdyr, 

der er indført i deres stambogs hovedafsnit, 

til avl, hvor der anvendes følgende 

reproduktionsteknikker: 

1. Raceforeninger må ikke af zootekniske 

eller genealogiske grunde, bortset fra dem, 

der følger af anvendelsen af artikel 19 og 

artikel 27, udelukke anvendelse af racerene 

avlsdyr, der er indført i deres stambogs 

hovedafsnit, og reproduktionsmateriale 

herfra, til avl, hvor der anvendes følgende 

reproduktionsteknikker: 

 

Ændringsforslag  84 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) opsamling af sæd fra avlsdyr, der, hvis 

det er relevant, er blevet underkastet 

individafprøvning og avlsværdivurdering i 

overensstemmelse med artikel 27 eller 

delegerede retsakter vedtaget i henhold til 

artikel 28, stk. 1 

c) opsamling af sæd fra avlsdyr, der, hvis 

det kræves ifølge avlsprogrammet, er 

blevet underkastet individafprøvning og 

avlsværdivurdering i overensstemmelse 

med artikel 27 

 

Ændringsforslag  85 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  1a. Uanset stk. 1 kan en raceforening, der 

fører en stambog over racerene avlsdyr af 

heste- eller æselarter, hvis begrundet i 

hensynet til sit avlsprogram, der er 
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godkendt af den kompetente myndighed, 

jf. artikel 8, stk. 1, eller for at bevare den 

genetiske mangfoldighed inden for en 

race, begrænse eller forbyde 

 a) adgangen til avl af avlsdyr og deres 

reproduktionsmateriale 

 b) anvendelse af en eller flere 

reproduktionsteknikker omhandlet i stk. 1 

på de racerene avlsdyr, der er indskrevet i 

deres stambog. 

Begrundelse 

Bestemmelserne i artikel 21, stk. 1, antyder, at kunstig inseminering kun kan forbydes under 

visse omstændigheder, der afhænger af individafprøvningen og avlsværdivurderingen. Hvad 

angår heste, bør forordningen give mulighed for, at raceforeningerne vælger avlsmetoderne i 

avlsprogrammet. 

 

Ændringsforslag  86 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 71 

vedrørende kriterierne for: 

udgår 

a) raceforeningers accept af racerene 

avlsdyr til avl 

 

b) opsamling og anvendelse af 

reproduktionsmateriale fra racerene 

avlsdyr til avlsbrug. 

 

 

Ændringsforslag  87 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Raceforeninger skal kræve, at racerent 

avlskvæg og racerene avlsvæddere og -

bukke af malkerace identificeres ved 

1. Raceforeninger skal kræve, at racerent 

avlskvæg, racerene avlsfår og avlsgeder og 

racerene avlsorner identificeres ved 
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analyse af deres blodgruppe eller efter en 

anden hensigtsmæssig metode, der giver 

mindst den samme grad af sikkerhed, når 

de anvendes til: 

analyse af deres blodgruppe eller ved 

DNA-analyse såsom SNP-analyse (single 

nucleotide polymorphism) og 

mikrosatellitter (SSP), eller efter en anden 

hensigtsmæssig metode, der giver mindst 

den samme grad af sikkerhed, når de 

anvendes til: 

 

Ændringsforslag  88 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kommissionen indarbejder udviklingen af 

identificeringsmetoder på grundlag af 

arbejder foretaget af ICAR og ISAG 

(International Society of Animal 

Genetics). 

 

 

Ændringsforslag  89 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Efter anmodning fra en medlemsstat 

eller en europæisk sammenslutning af 

raceforeninger for racerene dyr af den 

pågældende art kan Kommissionen ved 

hjælp af gennemførelsesretsakter godkende 

metoder til kontrol af identiteten af 

racerent avlskvæg og racerene 

avlsvæddere og -bukke af malkerace, der 

giver mindst den samme grad af sikkerhed 

som analyse af de pågældende racerene 

avlsdyrs blodgruppe, under hensyntagen til 

tekniske fremskridt og anbefalingerne fra 

de europæiske referencecentre som 

omhandlet i artikel 31. 

2. Efter anmodning fra en medlemsstat 

eller en europæisk sammenslutning af 

raceforeninger for racerene dyr af den 

pågældende art kan Kommissionen ved 

hjælp af gennemførelsesretsakter godkende 

metoder til kontrol af identiteten af 

avlskvæg omhandlet i stk. 1, der giver 

mindst den samme grad af sikkerhed som 

analyse af de pågældende racerene avlsdyrs 

blodgruppe, under hensyntagen til tekniske 

fremskridt og anbefalingerne fra de 

europæiske referencecentre som omhandlet 

i artikel 31. 
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Ændringsforslag  90 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  2a. I tilfælde af sjældne eller truede racer 

kan en medlemsstats kompetente 

myndighed forbyde anvendelse af et 

racerent avlsdyr og dets 

reproduktionsmateriale, hvor en sådan 

anvendelse vil være til fare for 

forbedringen, differentieringen og 

bevarelsen af den pågældende race og for 

dens genetiske mangfoldighed. 

 

Ændringsforslag  91 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Uanset stk. 3 kan den kompetente 

myndighed, hvis det er nødvendigt af 

hensyn til bevarelse eller en races 

genetiske mangfoldighed, og anvendelse 

kun sker på medlemsstatens territorium, 

tillade udtagelse, behandling og 

opbevaring af reproduktionsmateriale fra 

racerene avlsdyr til de i stk. 1 og 2 nævnte 

formål, foretaget af en sædopsamlings-

eller embryoproduktionsstation, der ikke 

er officielt anerkendt til handel med disse 

varer i Unionen, jf. EU-retlige 

bestemmelser om dyresundhed, for så vidt 

som sundhedsforholdene tillader senere 

anvendelse af reproduktionsmateriale på 

det nationale territorium. 

Begrundelse 

Af logistiske grunde kan det være nødvendigt at indsamle og opbevare 

reproduktionsmaterialer, uden at det er muligt at gøre dette på et sted, der er officielt 

anerkendt til handel i Unionen. Disse tilfælde er begrænset til tungtvejende hensyn til 

bevarelse af en race eller dens genetiske mangfoldighed, og tilfælde, hvor det omhandlede 

materiale anvendes på den pågældende medlemsstats territorium, hvilket vil sige at de ikke er 
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beregnet til handel og derfor ikke behøver være anerkendt. 

 

 

Ændringsforslag  92 

Forslag til forordning 

Artikel 23 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 71 

vedrørende betingelserne for accept af: 

udgår 

a) racerene avlsdyr af hestefamilien af 

visse racer til kunstig inseminering og in 

vitro-fertilisering af oocytter 

 

b) racerene avlsdyr af hestefamilien af 

visse racer og reproduktionsmateriale 

herfra til individafprøvning og 

avlsværdivurdering. 

 

 

Ændringsforslag  93 

Forslag til forordning 

Artikel 24 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 71 

vedrørende ændring af betingelserne for 

registrering af hybridavlssvin i 

avlsregistre som fastsat i bilag II, del 2. 

udgår 

 

Ændringsforslag  94 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) opsamling og anvendelse af sæd fra 

avlsdyr, der er blevet underkastet 

c) opsamling og anvendelse af sæd fra 

avlsdyr, der er blevet underkastet 
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individafprøvning og avlsværdivurdering i 

overensstemmelse med artikel 27 eller 

delegerede retsakter vedtaget i henhold til 

artikel 28, stk. 1 

individafprøvning og avlsværdivurdering i 

overensstemmelse med artikel 27 

 

Ændringsforslag  95 

Forslag til forordning 

Artikel 25 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 71 

vedrørende kriterierne for: 

udgår 

a) avlsforetagenders accept af 

hybridavlssvin til avl 

 

b) opsamling og anvendelse af sæd, 

oocytter og embryoner fra hybridavlssvin 

til avlsbrug. 

 

 

Ændringsforslag  96 

Forslag til forordning 

Artikel 26 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 71 

vedrørende betingelserne for accept af 

hybridavlssvin til kunstig inseminering og 

afprøvning. 

udgår 

 

Ændringsforslag  97 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis det i henhold til et avlsprogram, der 

er godkendt i henhold til artikel 8, stk. 1, 

2. Hvis det i henhold til et avlsprogram, der 

er godkendt i henhold til artikel 8, stk. 1, 
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eller artikel 9, er et krav, at der foretages 

individafprøvning og avlsværdivurdering 

til klassificering af racerene avlsdyr af 

hestefamilien i stambøger og til accept af 

avlshingste og sæd herfra til avl, skal 

raceforeninger sikre, at sådan 

individafprøvning og avlsværdivurdering 

foretages i overensstemmelse med 

følgende bestemmelser i bilag I: 

eller artikel 9, er et krav, at der foretages 

individafprøvning og avlsværdivurdering 

til klassificering af racerene avlsdyr af 

heste- eller æselfamilien i stambøger og til 

accept af avlsdyr og 

reproduktionsmateriale herfra til avl, skal 

raceforeninger sikre, at sådan 

individafprøvning og avlsværdivurdering 

foretages i overensstemmelse med 

følgende bestemmelser i bilag I: 

Begrundelse 

Der skal også henvises til æsler. Muligheden for at foretage individafprøvning og 

avlsværdivurdering i forbindelse med accept til avl bør desuden udvides til også at omfatte 

avlshundyr. Denne avlsmetode er grundlæggende for visse raceforeninger. 

 

Ændringsforslag  98 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 71 

vedrørende bestemmelser om 

individafprøvning og avlsværdivurdering 

og til om nødvendigt at ændre bilag III 

for at tage hensyn til: 

udgår 

a) videnskabelige fremskridt  

b) udviklingen på det tekniske område  

c) det indre marked funktionsevne eller  

d) behovet for at beskytte værdifulde 

genetiske ressourcer. 

 

 

Ændringsforslag  99 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. På baggrund af udtalelsen fra en 2. På baggrund af udtalelsen fra en 
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uafhængig ekspert som omhandlet i artikel 

13, stk. 1, litra a), kan Kommissionen ved 

hjælp af en gennemførelsesretsakt fastsætte 

ensartede bestemmelser om 

individafprøvning og avlsværdivurdering 

samt om fortolkning af resultaterne heraf. 

uafhængig ekspert som omhandlet i artikel 

13, stk. 1, litra a), kan Kommissionen ved 

hjælp af en gennemførelsesretsakt fastsætte 

ensartede bestemmelser om 

individafprøvning og avlsværdivurdering 

for andre arter end heste og svin, samt om 

fortolkning af resultaterne heraf på basis af 

arbejder udført af ICAR. 

Begrundelse 

For hestes vedkommende afhænger individafprøvning og avlsværdivurdering af hver enkelt 

stambog og de tilknyttede udvælgelsesmål. Disse mål kan variere, hvorfor en ensretning af 

reglerne ikke er hensigtsmæssig. For svins vedkommende er en ensretning heller ikke 

ønskværdig, eftersom individafprøvningen og avlsværdivurdering er essentielle strategiske 

elementer i raceforeningens eller avlsforetagendets konkurrenceevne. 

 

Ændringsforslag   100 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Raceforeninger og avlsforetagender skal, 

hvis det er nødvendigt for gennemførelsen 

af deres avlsprogram som godkendt i 

henhold til artikel 8, stk. 1, eller artikel 9, 

udpege en institution til at foretage 

individafprøvning og avlsværdivurdering 

af avlsdyr, jf. artikel 27. 

1. Raceforeninger og avlsforetagender skal, 

når avlsdyr og reproduktionsmateriale 

herfra skal godkendes til avl, og når 

individafprøvning og avlsværdivurdering 

er nødvendig til gennemførelse af et 

avlsprogram, der er godkendt i 

overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, 

eller artikel 9: 

 a) selv gennemføre disse aktiviteter eller 

 b) udpege en tredjepart, som disse 

aktiviteter delegeres til. 

Begrundelse 

Vilkårene i forbindelse med gennemførelse af individafprøvning og avlsværdivurdering, inden 

avlsdyr godkendes til avl (både hun- og handyr, således som det er tilfældet for visse racer af 

hestefamilien), bør fastlægges. 
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Ændringsforslag  101 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De i stk. 1 omhandlede institutioner kan 

enten: 

2. Raceforeninger eller avlsforetagender, 

der outsourcer individafprøvning og 

avlsværdivurdering til de i stk. 1, litra b), 

omhandlede foretagender, skal opfylde 

betingelserne i artikel 8, stk. 2. 

 De foretagender, der er udpeget i henhold 

til artikel 1, stk. 1, litra b) skal  

 

Ændringsforslag  102 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) fungere som specialiserede enheder på 

en raceforenings eller et avlsforetagendes 

ansvar eller 

a) fungere som specialiserede enheder på 

en raceforenings eller et avlsforetagendes 

ansvar under forudsætning af, at det er 

anerkendt af det i artikel 31 omhandlede 

EU-referencecenter eller er certificeret på 

grundlag af ISO-standard af et 

uafhængigt foretagende,  eller 

 

Ændringsforslag  103 

Forslag til forordning 

Artikel 29 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) godkendes af den kompetente 

myndighed, der har godkendt 

avlsprogrammet. 

b) godkendes af den kompetente 

myndighed, der har godkendt 

avlsprogrammet under forudsætning af, at 

bestemmelserne i bilag III er opfyldt. 
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Ændringsforslag  104 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Forpligtelser for institutioner udpeget i 

henhold til artikel 29, stk. 1 

Forpligtelser for raceforeninger, 

avlsforetagender og 

tredjepartsforetagender, der udfører 

individafprøvning og avlsværdivurdering 

 

Ændringsforslag  105 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Institutioner udpeget af raceforeninger 

eller avlsforetagender i henhold til artikel 

29, stk. 1, skal fremlægge følgende 

oplysninger efter anmodning fra den 

kompetente myndighed: 

1. De raceforeninger eller avlsforetagender, 

der udfører individafprøvninger eller 

avlsværdivurderinger, jf. artikel 29, stk. 1, 

litra a), eller de tredjeparter, der er 

omhandlet i artikel 29, stk. 1, litra b), skal 

fremlægge følgende oplysninger efter 

anmodning fra den kompetente 

myndighed: 

 

Ændringsforslag  106 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) identiteten på den udpegende 

raceforening eller det udpegende 

avlsforetagende og på den kompetente 

myndighed som omhandlet i artikel 29, 

stk. 2, litra b) 

b) i tilfælde hvor raceforeningen og 

avlsforetagendet har uddelegeret disse 

aktiviteter til et tredjepartsforetagende, jf. 

artikel 29, stk. 1, litra b), identiteten på 

dette foretagende 
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Ændringsforslag  107 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Institutioner udpeget af raceforeninger 

eller avlsforetagender i henhold til artikel 

29, stk. 1, skal gøre resultaterne af 

avlsværdivurderinger af avlsdyr, hvis sæd 

anvendes til kunstig inseminering, 

offentligt tilgængelige og ajourføre dem. 

2. Raceforeninger og avlsforetagender,  

der udfører individafprøvninger eller 

avlsværdivurderinger, og de 

tredjepartsforetagender, der er udpeget af 

raceforeninger eller avlsforetagender i 

henhold til artikel 29, stk. 1, skal gøre 

resultaterne af avlsværdivurderinger af 

avlsdyr, hvis sæd anvendes til kunstig 

inseminering, offentligt tilgængelige og 

ajourføre dem. 

 

Ændringsforslag  108 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  2a. De foretagender, der er udpeget i 

henhold til artikel 29, stk. 1, litra b), 

formidler de oplysninger, der skal 

fremsendes til de kompetente 

myndigheder, jf. stk. 1, til de 

raceforeninger eller avlsforetagender, der 

har udpeget dem. 

 

Ændringsforslag  109 

Forslag til forordning 

Artikel 30 – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Hvis de kompetente myndigheder på 

baggrund af de oplysninger, der 

fremsendes i medfør af stk. 1. konstaterer, 

at individafprøvninger eller 

avlsværdivurderinger ikke er udført i 

overensstemmelse med anerkendte 

zootekniske principper, kan de suspendere 
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det godkendte avlsprogram. Denne 

suspension ophører, når raceforeningen, 

avlsforetagendet eller 

tredjepartforetagendet udpeget i henhold 

til artikel 29, stk. 1, litra b), har truffet 

korrigerende foranstaltninger. 

 

Ændringsforslag   110 

Forslag til forordning 

Artikel 31 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 31  udgår 

Udpegelse af EU-referencecentre  

1. Kommissionen udpeger ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter et EU-

referencecenter med ansvar for at 

samarbejde med raceforeninger om at 

gøre metoderne til individafprøvning og 

avlsværdivurdering af racerent avlskvæg 

ensartede. 

 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

72, stk. 2. 

 

2. Kommissionen kan ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter udpege EU-

referencecentre med ansvar for at 

harmonisere metoderne til 

individafprøvning og avlsværdivurdering 

af andre racerene avlsdyr end avlskvæg. 

 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

72, stk. 2. 

 

 

Ændringsforslag   111 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Raceforeninger og avlsforetagender, der 

foretager individafprøvning og 

2. Raceforeninger og avlsforetagender, der 

foretager individafprøvning og 
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avlsværdivurdering i overensstemmelse 

med deres avlsprogram som godkendt i 

henhold til artikel 8, stk. 1, eller artikel 9, 

skal angive følgende i de zootekniske 

certifikater, der udstedes for et avlsdyr eller 

reproduktionsmateriale herfra: 

avlsværdivurdering i overensstemmelse 

med deres avlsprogram som godkendt i 

henhold til artikel 8, stk. 1, eller artikel 9, 

eller som ligger inde med resultaterne af 

individafprøvning og/eller 

avlsværdivurdering foretaget af en 

institution, der er godkendt i 

overensstemmelse med artikel 29, stk. 2, 

litra b), skal angive følgende i de 

zootekniske certifikater, der udstedes for et 

avlsdyr eller reproduktionsmateriale herfra: 

de vigtigste produktionskendetegn og 

eventuelle genetiske særegenheder og 

genetiske defekter, der påvirker dyret selv 

og dets forældre og bedsteforældre, i 

overensstemmelse med det godkendte.  

 

Ændringsforslag  112 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 71 

vedrørende de oplysninger, der er 

påkrævet i henhold til stk. 1, litra a), samt 
om nødvendigt ændring af indholdet af 

zootekniske certifikater som omhandlet i 

bilag V. 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 71 med 

henblik på om nødvendigt at ændre 

indholdet af zootekniske certifikater som 

omhandlet i bilag V, for så vidt angår 

 a) videnskabelige fremskridt 

 b) udviklingen på det tekniske område 

 c) det indre markeds funktionsevne 

 d) nødvendigheden af at beskytte de 

genetiske ressourcer. 

Begrundelse 

Den delegerede retsakt skal præciseres. 
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Ændringsforslag  113 

Forslag til forordning 

Kapitel VI 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kapitel VI udgår 

Zootekniske og genealogiske 

bestemmelser om handel med racerene 

avlsdyr af andre arter 

 

Artikel 35  

Delegerede beføjelser og 

gennemførelsesbeføjelser vedrørende de 

zootekniske og genealogiske bestemmelser 

om handel med racerene avlsdyr som 

omhandlet i artikel 2, litra i), nr. iii), og 

reproduktionsmateriale herfra 

 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 71 

vedrørende zootekniske og genealogiske 

bestemmelser om handel med racerene 

avlsdyr som omhandlet i artikel 2, litra i), 

nr. iii), og reproduktionsmateriale herfra, 

hvis dette er nødvendigt af hensyn til 

enten det indre markeds funktion eller 

beskyttelsen af værdifulde genetiske 

ressourcer, for så vidt angår: 

 

a) anerkendelse af raceforeninger  

b) godkendelse af avlsprogrammer  

c) betingelserne for stambogsføring af de 

pågældende racerene avlsdyr 

 

d) raceforeningers accept af de 

pågældende racerene avlsdyr til avl, 

kunstig inseminering samt opsamling og 

anvendelse af reproduktionsmateriale 

herfra 

 

e) metoderne til individafprøvning og 

avlsværdivurdering af de pågældende 

racerene dyr 

 

f) de oplysninger, der skal være indeholdt 

i zootekniske certifikater, som skal 

ledsage de pågældende racerene avlsdyr. 
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2. For så vidt som Kommissionen har 

vedtaget delegerede retsakter i medfør af 

stk. 1, fastlægger den ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter zootekniske 

standardcertifikater som omhandlet i stk. 

1, litra f), for racerene avlsdyr som 

omhandlet i artikel 2, litra i), nr. iii), samt 

sæd, oocytter og embryoner herfra. 

 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

72, stk. 2. 

 

Begrundelse 

Øvrige arter kan kun indarbejdes i denne forordning ved fælles beslutningsprocedure. 

 

Ændringsforslag   114 

Forslag til forordning 

Artikel 36 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) opfylder kriterierne for listeopførelse af 

avlsenheder som fastsat i artikel 37 

a) opfylder kriterierne for listeopførelse af 

avlsenheder som fastsat i artikel 37 og alle 

europæiske kvalitetsstandarder 

 

Ændringsforslag  115 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) anerkendelse af og tilsyn med 

raceforeninger og avlsforetagender i 

medfør af artikel 4 eller delegerede 

retsakter vedtaget i henhold til artikel 35, 

stk. 1 

a) anerkendelse af raceforeninger og 

avlsforetagender i medfør af artikel 4 og 

den i artikel 46 omhandlede offentlige 

kontrol 
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Ændringsforslag  116 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) godkendelse af raceforeningers og 

avlsforetagenders avlsprogrammer i 

medfør af artikel 8, stk. 1, eller delegerede 

retsakter vedtaget i henhold til artikel 35, 

stk. 1 

b) godkendelse af raceforeningers og 

avlsforetagenders avlsprogrammer i 

medfør af artikel 8, stk. 1 

 

Ændringsforslag  117 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) indførelse af avlsdyr i stambøger og 

avlsregistre i medfør af artikel 19 og 24 

eller delegerede retsakter vedtaget i 

henhold til artikel 35, stk. 1 

c) indførelse af racerene avlsdyr i 

stambøger eller registrering af 

hybridavlssvin i zootekniske registre i 

medfør af artikel 19 og 24  

 

 

Ændringsforslag  118 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) accept af avlsdyr til avl i medfør af 

artikel 21 og 25 eller delegerede retsakter 

vedtaget i henhold til artikel 35, stk. 1 

d) accept af avlsdyr til avl i medfør af 

artikel 21 og 25 

 

Ændringsforslag  119 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 1 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) anvendelse af reproduktionsmateriale til 

avl i medfør af artikel 23, stk. 1, eller 

e) anvendelse af reproduktionsmateriale til 
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delegerede retsakter vedtaget i henhold til 

artikel 35, stk. 1 

avl i medfør af artikel 23, stk. 1 

 

Ændringsforslag  120 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 1 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) anvendelse af sæd til afprøvning i 

medfør af artikel 23, stk. 2, eller 

delegerede retsakter vedtaget i henhold til 

artikel 35, stk. 1 

f) anvendelse af sæd til afprøvning i 

medfør af artikel 23, stk. 2 

 

Ændringsforslag  121 

Forslag til forordning 

Artikel 38 – stk. 1 – litra g 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

g) individafprøvning og 

avlsværdivurdering i medfør af artikel 27 

eller delegerede retsakter vedtaget i 

henhold til artikel 35, stk. 1. 

g) individafprøvning og 

avlsværdivurdering i medfør af artikel 27. 

 

Ændringsforslag   122 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) det dokument, der ledsager partier af 

sæd, embryoer og oocytter, jf. litra b) og 

c), skal også indeholde data, der er 

nødvendige for genetisk identifikation. 
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Ændringsforslag  123 

Forslag til forordning 

Artikel 39 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 71 

vedrørende zootekniske og genealogiske 

bestemmelser om import til Unionen af 

avlsdyr og reproduktionsmateriale herfra 

for at tage hensyn til de særlige 

zootekniske forhold i et avlsdyrs 

oprindelsestredjeland. 

udgår 

 

Ændringsforslag  124 

Forslag til forordning 

Kapitel VIII 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Kapitel VIII udgår 

Zootekniske og genealogiske betingelser 

for import til Unionen af racerene avlsdyr 

af andre arter 

 

Artikel 45  

Delegerede beføjelser og 

gennemførelsesbeføjelser vedrørende de 

zootekniske og genealogiske bestemmelser 

om import til Unionen af racerene avlsdyr 

som omhandlet i artikel 2, litra i), nr. iii), 

og reproduktionsmateriale herfra 

 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 71 

vedrørende særlige bestemmelser om 

import til Unionen af racerene avlsdyr 

som omhandlet i artikel 2, litra i), nr. iii), 

og reproduktionsmateriale herfra, hvis 

dette er nødvendigt af hensyn til enten det 

indre markeds funktion eller beskyttelsen 

af værdifulde genetiske ressourcer, for så 

vidt angår: 
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a) listeopførelse af avlsenheder  

b) betingelserne for indførelse af de 

pågældende racerene dyr i stambøger 

oprettet af avlsenheder 

 

c) raceforeningers accept af de 

pågældende racerene avlsdyr til avl, 

kunstig inseminering samt opsamling og 

anvendelse af reproduktionsmateriale fra 

dyrene 

 

d) metoderne til individafprøvning og 

avlsværdivurdering af de pågældende 

racerene dyr 

 

e) de væsentligste oplysninger, der skal 

være indeholdt i det zootekniske certifikat, 

som skal ledsage de pågældende racerene 

avlsdyr og reproduktionsmateriale herfra. 

 

2. For så vidt som Kommissionen har 

vedtaget delegerede retsakter i medfør af 

stk. 1, fastlægger den ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter zootekniske 

standardcertifikater som omhandlet i stk. 

1, litra f), for racerene avlsdyr som 

omhandlet i artikel 2, litra i), nr. iii), samt 

sæd, oocytter og embryoner herfra. 

 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

72, stk. 2. 

 

Begrundelse 

Øvrige arter kan kun indarbejdes i denne forordning ved fælles beslutningsprocedure. 

 

Ændringsforslag  125 

Forslag til forordning 

Artikel 46 – stk. 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) alle oplysninger, der kan give 

formodning om manglende overholdelse. 

d) alle oplysninger, der kan give 

formodning om manglende overholdelse af 

de zootekniske og genealogiske 

bestemmelser, der er fastsat i denne 

forordning. 
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Ændringsforslag  126 

Forslag til forordning 

Artikel 46 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Offentlig kontrol forud for handel med 

visse avlsdyr og reproduktionsmateriale 

herfra i forbindelse med udstedelse af de 

officielle certifikater eller officielle 

attesteringer, der kræves i henhold til 

denne forordnings zootekniske og 

genealogiske bestemmelser som en 

betingelse for handel med avlsdyrene eller 

reproduktionsmaterialet herfra, 

gennemføres i overensstemmelse med: 

udgår 

a) denne forordnings zootekniske og 

genealogiske bestemmelser 

 

b) delegerede retsakter vedtaget af 

Kommissionen i henhold til artikel 35 og 

45. 

 

Begrundelse 

Nærværende forordning nævner ikke den officielle kontrol, der foretages i forbindelse med 

udstedelse af zootekniske certifikater. Denne aktivitet er overladt til raceforeningerne. 

 

Ændringsforslag  127 

Forslag til forordning 

Artikel 47 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den kompetente myndighed kan 

offentliggøre oplysninger om ratingen af 

individuelle raceforeninger og 

avlsforetagender på grundlag af en 

vurdering af, hvorvidt de opfylder 

ratingkriterierne, og på grundlag af 

resultaterne af den offentlige kontrol eller 

på anden måde gøre disse oplysninger 

offentligt tilgængelige, forudsat at 

følgende betingelser er opfyldt: 

udgår 

a) Ratingkriterierne er objektive, 

gennemsigtige og offentligt tilgængelige. 
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b) Der er truffet relevante 

foranstaltninger til at sikre konsekvens og 

gennemsigtighed i ratingprocessen. 

 

Begrundelse 

Raceforeningerne skal ikke underkastes nogen rangordning fra den kompetente myndigheds 

side. De er allerede forpligtet til at overholde strenge normer for at blive anerkendt. 

 

Ændringsforslag  128 

Forslag til forordning 

Artikel 50 – stk. 2 – litra b – nr. i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) avleres, raceforeningers og 

avlsforetagenders anlæg, kontorer og 

udstyr 

udgår 

 

Ændringsforslag  129 

Forslag til forordning 

Artikel 50 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) en undersøgelse af dokumenter og andre 

registrerede oplysninger, der kan være 

relevante for vurderingen af 

overensstemmelsen med denne forordnings 

zootekniske og genealogiske bestemmelser 

c) en undersøgelse af dokumenter, 

registrerede oplysninger om sporbarhed 
og andre registrerede oplysninger, der kan 

være relevante for vurderingen af 

overensstemmelsen med denne forordnings 

zootekniske og genealogiske bestemmelser 

 

 

Ændringsforslag  130 

Forslag til forordning 

Artikel 51 – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Avleres, raceforeningers og 

avlsforetagenders forpligtelser 

Forpligtelser for avlere, raceforeninger og 

avlsforetagender der er underkastet 

officiel kontrol og andre officielle 
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aktiviteter 

 

Ændringsforslag  131 

Forslag til forordning 

Artikel 51 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) anlæg, kontorer og udstyr udgår 

 

Ændringsforslag  132 

Forslag til forordning 

Artikel 52 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 52 udgår 

Delegering af beføjelser vedrørende 

særlige bestemmelser om offentlig kontrol 

og om foranstaltninger, der skal træffes af 

den kompetente myndighed med hensyn 

til avlsdyr og reproduktionsmateriale 

herfra 

 

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 71 

vedrørende: 

 

a) gennemførelse af offentlig kontrol af 

avlsdyr og reproduktionsmateriale herfra 

til verifikation af, at denne forordnings 

zootekniske og genealogiske bestemmelser 

er overholdt 

 

b) de foranstaltninger, der skal træffes af 

den kompetente myndighed på baggrund 

af resultaterne af den offentlige kontrol. 

 

2. De i stk. 1 omhandlede delegerede 

retsakter skal indeholde nærmere 

bestemmelser om: 

 

a) den kompetente myndigheds specifikke 

ansvarsområder og opgaver ud over dem, 

der er fastsat i artikel 46-50 
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b) i hvilke tilfælde den kompetente 

myndighed i forbindelse med konkrete 

tilfælde af manglende overholdelse skal 

træffe en eller flere af de foranstaltninger, 

der er fastsat i gennemførelsesretsakter 

vedtaget i henhold til artikel 66, stk. 1, 

eller supplerende foranstaltninger ud over 

dem, der er fastlagt i samme artikel. 

 

 

Ændringsforslag  133 

Forslag til forordning 

Artikel 53 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Administrativ bistand som omhandlet i 

stk. 1 skal, i det omfang det er 

hensigtsmæssigt, omfatte deltagelse fra en 

medlemsstats kompetente myndighed i 

offentlig kontrol på stedet, som den 

kompetente myndighed i en anden 

medlemsstat gennemfører. 

2. Administrativ bistand som omhandlet i 

stk. 1 skal, i det omfang det er nødvendigt, 

omfatte deltagelse fra en medlemsstats 

kompetente myndighed i offentlig kontrol 

på stedet, som den kompetente myndighed 

i en anden medlemsstat gennemfører. 

 

 

Ændringsforslag  134 

Forslag til forordning 

Artikel 54 – stk. 1  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis den kompetente myndighed ("den 

anmodende kompetente myndighed") 

mener, at den har brug for oplysninger fra 

en kompetent myndighed i en anden 

medlemsstat ("den anmodede kompetente 

myndighed") for at kunne gennemføre eller 

effektivt følge op på offentlig kontrol, 

indgiver den en begrundet anmodning til 

den pågældende kompetente myndighed. 

1. Hvis den kompetente myndighed ("den 

anmodende kompetente myndighed") 

mener, at den har brug for oplysninger fra 

en kompetent myndighed i en anden 

medlemsstat ("den anmodede kompetente 

myndighed") for at kunne gennemføre eller 

effektivt følge op på offentlig kontrol, 

indgiver den en begrundet anmodning til 

den pågældende kompetente myndighed. 

Den anmodede myndighed er forpligtet til 

at være behjælpelig. 

Den anmodede kompetente myndighed 

skal hurtigst muligt: 
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a) bekræfte, at den har modtaget den 

begrundede anmodning, og oplyse, hvor 

lang tid den behøver for at kunne 

fremlægge de ønskede oplysninger 

 

b) gennemføre den offentlige kontrol eller 

de undersøgelser, der er nødvendige for at 

 

i) forelægge den anmodende kompetente 

myndighed alle nødvendige oplysninger 

samt de originale dokumenter eller 

bekræftede kopier heraf 

 

ii) verificere, om nødvendigt på stedet, at 

denne forordnings zootekniske og 

genealogiske bestemmelser er overholdt 

inden for deres jurisdiktion. 

 

 

 

Ændringsforslag  135 

Forslag til forordning 

Artikel 54 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den anmodende og den anmodede 

kompetente myndighed kan aftale, at 

embedsmænd udpeget af førstnævnte skal 

være til stede under den offentlige kontrol 

som omhandlet i stk. 1, andet afsnit, litra 

b), nr. i). 

2. Den anmodende og den anmodede 

kompetente myndighed kan aftale, at 

embedsmænd udpeget af førstnævnte skal 

være til stede under den offentlige kontrol 

som omhandlet i stk. 1. 

I sådanne tilfælde gælder det, at den 

anmodende kompetente myndigheds 

personale: 

 

a) til enhver tid skal kunne fremvise en 

skriftlig fuldmagt med angivelse af deres 

identitet og deres officielle adkomst til at 

medvirke i sagen 

 

b) skal have adgang til de samme 

anlæg/lokaler og dokumenter som den 

anmodede kompetente myndigheds 

embedsmand, med gennemførelsen af den 

offentlige kontrol som det eneste formål 

 

c) ikke på eget initiativ må udøve de 

offentlige kontrolbeføjelser, der er tillagt 

embedsmænd fra den anmodede 
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kompetente myndighed. 

 

Ændringsforslag  136 

Forslag til forordning 

Artikel 55 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den underrettede kompetente 

myndighed, jf. stk. 1: 

udgår 

a) bekræfter straks, at den er blevet 

underrettet 

 

b) oplyser senest ti dage efter modtagelsen 

af underretningen: 

 

i) hvilke undersøgelser den agter at 

gennemføre i tilknytning til tilfældet af 

manglende overholdelse som omhandlet i 

stk. 1, eller 

 

ii) hvorfor den ikke mener, at 

undersøgelser er nødvendige. 

 

 

Ændringsforslag  137 

Forslag til forordning 

Artikel 56 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kompetente myndigheder, der er blevet 

underrettet i henhold til stk. 1, skal 

hurtigst muligt: 

udgår 

a) bekræfte, at de er blevet underrettet, og 

oplyse, hvilke undersøgelser de agter at 

gennemføre i tilknytning til tilfældet af 

manglende overholdelse som omhandlet i 

stk. 1 

 

b) undersøge sagen, træffe alle 

nødvendige foranstaltninger og meddele 

den underrettende kompetente 

myndighed, hvilken type undersøgelser og 

offentlig kontrol de har gennemført, samt 

hvilke beslutninger der er truffet, og 

begrundelsen for disse beslutninger. 
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Ændringsforslag  138 

Forslag til forordning 

Artikel 56 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis den underrettende kompetente 

myndighed som omhandlet i stk. 1 har 

grund til at tro, at de undersøgelser, der er 

gennemført, eller de foranstaltninger, der 

er truffet af de underrettede kompetente 

myndigheder i henhold til stk. 2, ikke i 

tilstrækkelig grad retter op på det 

konstaterede tilfælde af manglende 

overholdelse, anmoder den de 

underrettede kompetente myndigheder om 

at gennemføre supplerende offentlig 

kontrol eller foranstaltninger. 

udgår 

I så fald:  

a) forsøger de to medlemsstaters 

kompetente myndigheder at fastlægge en 

fælles tilgang med det formål på passende 

vis at rette op på den manglende 

overholdelse som omhandlet i denne 

artikel, stk. 1, herunder fælles offentlig 

kontrol på stedet i overensstemmelse med 

artikel 53, stk. 2, og artikel 54, stk. 2 

 

b) orienterer de hurtigst muligt 

Kommissionen, hvis de ikke kan nå til 

enighed om passende foranstaltninger. 

 

 

Ændringsforslag  139 

Forslag til forordning 

Artikel 58 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) oplysninger, som Kommissionen ligger 

inde med, lader formode, at aktiviteter, der 

udgør ikke synes at udgøre manglende 

overholdelse: 

a) oplysninger, som Kommissionen ligger 

inde med, lader formode, at aktiviteter, der 

udgør eller synes at udgøre manglende 

overholdelse af denne forordnings 

zootekniske og genealogiske 
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bestemmelser: 

 

Ændringsforslag  140 

Forslag til forordning 

Artikel 61 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) gennemføre de yderligere undersøgelser, 

der måtte være nødvendige for at fastslå 

årsagen til og omfanget af den manglende 

overholdelse og for at fastlægge avleres, 

raceforeningers og avlsforetagenders 

forpligtelser 

a) gennemføre al offentlig kontrol eller de 

yderligere undersøgelser, der måtte være 

nødvendige for at fastslå årsagen til og 

omfanget af den manglende overholdelse 

og for at fastlægge avleres, raceforeningers 

og avlsforetagenders forpligtelser 

 

Ændringsforslag  141 

Forslag til forordning 

Artikel 61 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når de kompetente myndigheder handler 

i henhold til stk. 1, skal de, i det omfang 

det er relevant: 

2. Når de kompetente myndigheder handler 

i henhold til stk. 1, skal de træffe alle de 

foranstaltninger, de finder 

hensigtsmæssige, for at sikre overholdelse 

af denne forordnings zootekniske og 

genealogiske bestemmelser. 

a) udsætte stambogsføringen af racerene 

avlsdyr eller registreringen i avlsregistre 

af hybridavlssvin 

 

b) påbyde, at statussen ændres for dyr 

eller reproduktionsmateriale herfra som 

bestemt til avl i overensstemmelse med 

denne forordning, eller at avlere 

forelægges korrigerende oplysninger 

 

c) begrænse eller forbyde handel med 

eller import til Unionen eller eksport til 

tredjelande af dyr og 

reproduktionsmateriale som avlsdyr eller 

reproduktionsmateriale defineret i artikel 

2 eller forbyde eller påbyde deres 

tilbagesendelse til 

afsendelsesmedlemsstaten 
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d) påbyde, at avleren, raceforeningen eller 

avlsforetagendet øger hyppigheden af 

egenkontrol 

 

e) påbyde, at visse af avlerens, 

raceforeningens eller avlsforetagendets 

aktiviteter skal være omfattet af øget eller 

systematisk offentlig kontrol 

 

f) påbyde, at alle eller en del af avlerens, 

raceforeningens eller avlsforetagendets 

aktiviteter og, hvis det er relevant, de 

internetsteder, denne/dette driver eller 

anvender, indstilles i et passende tidsrum, 

og suspendere godkendelsen af et 

avlsprogram, der gennemføres af en 

raceforening eller et avlsforetagende, 

såfremt den/det pågældende 

raceforening/avlsforetagende gentagne 

gange, konstant eller normalt ikke 

opfylder kravene i avlsprogrammet som 

godkendt i henhold til artikel 8, stk. 1, 

eller artikel 9 

 

g) påbyde, at anerkendelsen af 

raceforeningen eller avlsforetagendet, 

som er givet i henhold til artikel 4, stk. 2, 

tilbagekaldes, hvis den/det pågældende 

raceforenings/avlsforetagendes 

administrative praksis lader formode, at 

den/det gentagne gange, konstant eller 

normalt ikke opfylder kravene i artikel 4, 

stk. 2, litra c) 

 

h) træffe enhver anden foranstaltning, 

som de kompetente myndigheder anser for 

hensigtsmæssig, for at sikre overholdelsen 

af denne forordnings zootekniske og 

genealogiske bestemmelser. 

 

 

Ændringsforslag  142 

Forslag til forordning 

Artikel 65 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Med henblik på at bistå Kommissionen i 

forbindelse med dennes kontrol, jf. artikel 

63, stk. 1, skal medlemsstaterne: 

1. Med henblik på at bistå Kommissionen i 

forbindelse med dennes kontrol, jf. artikel 

63, stk. 1, skal medlemsstaterne yde al 
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fornøden teknisk bistand, såvel som al 

dokumentation og alle øvrige tekniske 

midler, som Kommissionens eksperter 

anmoder om for at kunne udføre 

kontrollen på virkningsfuld og effektiv 

vis. 

a) yde og levere den fornødne assistance, 

dokumentation og anden teknisk støtte, 

som Kommissionens eksperter udbeder sig 

for at kunne gennemføre Kommissionens 

kontrol på effektiv vis 

 

b) sikre, at Kommissionens eksperter har 

adgang til alle anlæg/lokaler eller dele af 

anlæg/lokaler samt til alle oplysninger, 

herunder IT-systemer, som det er 

nødvendigt at have adgang til for at 

kunne gennemføre Kommissionens 

kontrol. 

 

(Litra a) er indarbejdet i indledningsdelen med en ændring, men litra b) udgår) 

 

Ændringsforslag  143 

Forslag til forordning 

Artikel 66 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger 

vedtages først, når det ikke er lykkedes den 

pågældende medlemsstat at rette op på 

situationen, efter at Kommissionen har 

anmodet herom, inden for den frist, 

Kommissionen har fastsat. 

2. De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger 

vedtages først, når det ikke er lykkedes den 

pågældende medlemsstat at rette op på 

situationen, efter at Kommissionen har 

anmodet herom, inden for den rimelige 

frist, Kommissionen har fastsat. 

 

Ændringsforslag  144 

Forslag til forordning 

Artikel 67 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) verificere, at de zootekniske og 

genealogiske bestemmelser om avlsdyr og 

reproduktionsmateriale herfra i det 

pågældende tredjelands lovgivning giver 

a) verificere, at disse tredjelande 

overholder, eller at deres lovgivning og 

systemer er ækvivalente i forhold til de 

zootekniske og genealogiske 
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garantier, som er ækvivalente med dem, 

der gælder i Unionen i henhold til denne 

forordning 

bestemmelser, der gælder i Unionen i 

henhold til denne forordning 

 

Ændringsforslag  145 

Forslag til forordning 

Artikel 67 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) verificere, at det kontrolsystem, der er 

etableret i det pågældende tredjeland, kan 

sikre, at sendinger af avlsdyr og 

reproduktionsmateriale herfra, som 

eksporteres til Unionen, opfylder de 

relevante krav i kapitel VII i denne 

forordning 

b) verificere, at det kontrolsystem, der er 

etableret i det pågældende tredjeland, er i 

stand til at sikre, at sendinger af avlsdyr og 

reproduktionsmateriale herfra, som 

eksporteres til Unionen, opfylder de 

relevante krav i kapitel VII i denne 

forordning 

 

Ændringsforslag  146 

Forslag til forordning 

Artikel 67 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) indsamle oplysninger med henblik på at 

klarlægge årsagerne til tilbagevendende 

tilfælde, hvor avlsdyr og 

reproduktionsmateriale herfra, der 

importeres til Unionen, ikke opfylder 

zootekniske og genealogiske krav 

vedrørende import til Unionen, selv om det 

- uretmæssigt - er attesteret, at kravene er 

overholdt. 

c) indsamle oplysninger og data med 

henblik på at klarlægge årsagerne til 

tilbagevendende eller fremvoksende 

tilfælde, hvor avlsdyr og 

reproduktionsmateriale herfra, der 

importeres til Unionen, ikke opfylder 

zootekniske og genealogiske krav 

vedrørende import til Unionen, selv om det 

- uretmæssigt - er attesteret, at kravene er 

overholdt. 

 

Ændringsforslag  147 

Forslag til forordning 

Artikel 67 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) tredjelandets kompetente myndigheds 

opbygning/struktur, beføjelser og 

b) tredjelandets kompetente myndigheds 

opbygning/struktur, beføjelser og 
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uafhængighed, det tilsyn, myndigheden er 

omfattet af, og dens muligheder for 

effektivt at håndhæve den i litra a) 

omhandlede lovgivning 

uafhængighed, det tilsyn, myndigheden er 

omfattet af, og dens muligheder for 

effektivt at håndhæve den omhandlede 

lovgivning 

 

Ændringsforslag  148 

Forslag til forordning 

Artikel 67 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) uddannelsen af personalet i 

gennemførelse af offentlig kontrol 

c) den af tredjelandets kompetente 

myndigheder varetaget uddannelse af 

personalet i gennemførelse af offentlig 

kontrol 

 

Ændringsforslag  149 

Forslag til forordning 

Artikel 67 – stk. 2 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) omfanget og den faktiske gennemførelse 

af offentlig kontrol af avlsdyr og 

reproduktionsmateriale herfra fra andre 

tredjelande 

f) omfanget og den faktiske gennemførelse 

af offentlig kontrol af avlsdyr og 

reproduktionsmateriale herfra fra andre 

tredjelande, foretaget af disse tredjelandes 

kompetente myndigheder 

 

Ændringsforslag  150 

Forslag til forordning 

Artikel 68 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hyppigheden af Kommissionens kontrol 

i tredjelande fastlægges ud fra: 

1. Hyppigheden af Kommissionens kontrol 

i de i artikel 67, stk. 1, omhandlede 

tredjelande fastlægges ud fra: 
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Ændringsforslag  151 

Forslag til forordning 

Artikel 68 – stk. 1 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) enhver anden oplysning, der skønnes 

relevant. 

 

Ændringsforslag  152 

Forslag til forordning 

Artikel 70 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hvis der er dokumentation for, at 

omfattende, alvorlig manglende 

overholdelse af denne forordnings 

zootekniske og genealogiske bestemmelser 

muligvis finder sted, vedtager 

Kommissionen ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter de 

særforanstaltninger, der er nødvendige for 

at bringe den manglende overholdelse til 

ophør. 

1. Hvis der er dokumentation for, at 

alvorlig manglende overholdelse af denne 

forordnings zootekniske og genealogiske 

bestemmelser muligvis finder sted, 

vedtager Kommissionen ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter de 

særforanstaltninger, der er nødvendige for 

at bringe den manglende overholdelse til 

ophør. 

 

Ændringsforslag  153 

Forslag til forordning 

Artikel 70 – stk. 2 – litra b – nr. ii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) ledsages af et officielt certifikat eller 

anden dokumentation, som attesterer, at 

avlsdyrene eller reproduktionsmaterialet 

herfra opfylder kravene i kapitel VII i 

denne forordning eller i delegerede 

retsakts vedtaget i henhold til artikel 45, 

stk. 1 

ii) ledsages af et officielt certifikat eller 

anden dokumentation, som attesterer, at 

avlsdyrene eller reproduktionsmaterialet 

herfra opfylder kravene i kapitel VII i 

denne forordning 
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Ændringsforslag  154 

Forslag til forordning 

Artikel 71 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, artikel 8, stk. 

3, artikel 17, stk. 4, artikel 19, stk. 4, 

artikel 20, stk. 2, artikel 21, stk. 2, artikel 

23, stk. 4, artikel 24, stk. 2, artikel 28, stk. 

1, artikel 32, stk. 2, artikel 33, stk. 3, 

artikel 35, stk. 1, artikel 39, stk. 2, artikel 

45, stk. 1, og artikel 52, stk. 1, tillægges 

Kommissionen for en ubegrænset periode 

fra datoen for denne forordnings 

ikrafttræden. 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 32, stk. 2 og artikel 33, 

stk. 3, tillægges Kommissionen for en 

periode på fem år fra datoen for denne 

forordnings ikrafttræden. Kommissionen 

udarbejder en rapport vedrørende 

delegationen af beføjelser senest ni 

måneder inden udløbet af femårsperioden 

og forelægger den for Europa-

Parlamentet og Rådet. Delegationen af 

beføjelser forlænges stiltiende for 

perioder af samme varighed, medmindre 

Europa-Parlamentet eller Rådet 

modsætter sig en sådan forlængelse senest 

tre måneder inden udløbet af hver 

periode. 

 

Ændringsforslag  155 

Forslag til forordning 

Artikel 71 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Den i artikel 4, stk. 3, artikel 8, stk. 3, 

artikel 17, stk. 4, artikel 19, stk. 4, artikel 

20, stk. 2, artikel 21, stk. 2, artikel 23, stk. 

4, artikel 24, stk. 2, artikel 28, stk. 1, 
artikel 32, stk. 2, artikel 33, stk. 3, artikel 

35, stk. 1, artikel 39, stk. 2, artikel 45, stk. 

1, og artikel 52, stk. 1, kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der er 

angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 

3. Den i artikel 32, stk. 2, og artikel 33, stk. 

3, omhandlede delegation af beføjelser 

kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-

Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den pågældende 

afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 

efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i kraft. 
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Ændringsforslag  156 

Forslag til forordning 

Artikel 71 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 4, stk. 3, artikel 8, stk. 3, artikel 

17, stk. 4, artikel 19, stk. 4, artikel 20, stk. 

2, artikel 21, stk. 2, artikel 23, stk. 4, 

artikel 24, stk. 2, artikel 28, stk. 1, artikel 
32, stk. 2, artikel 33, stk. 3, artikel 35, stk. 

1, artikel 39, stk. 2, artikel 45, stk. 1, og 

artikel 52, stk. 1, træder kun i kraft, hvis 

hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 

har gjort indsigelse inden for en frist på to 

måneder fra meddelelsen af den 

pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 

og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 

Rådet inden udløbet af denne frist begge 

har informeret Kommissionen om, at de 

ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 

forlænges med to måneder på Europa-

Parlamentets eller Rådets initiativ. 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 32, stk. 2, og artikel 33, stk. 3, 

træder kun i kraft, hvis hverken Europa-

Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse 

inden for en frist på to måneder fra 

meddelelsen af den pågældende retsakt til 

Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 

Europa-Parlamentet og Rådet inden 

udløbet af denne frist begge har informeret 

Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 

indsigelse. Fristen forlænges med to 

måneder på Europa-Parlamentets eller 

Rådets initiativ. 

 

 

Ændringsforslag  157 

Forslag til forordning 

Bilag I – del 1 – titel 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Generelle krav vedrørende anerkendelse af 

raceforeninger og avlsforetagender, jf. 

artikel 4, stk. 2 

 Generelle krav vedrørende anerkendelse af 

raceforeninger og avlsforetagender, jf. 

artikel 4, stk. 2, litra b) 

 (Dette ændringsforslag gælder for hele 

teksten. Hvis det vedtages, skal 

ændringerne foretages alle relevante 

steder). 
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Ændringsforslag  158 

Forslag til forordning 

Bilag I – del 1 – punkt 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. være juridisk og økonomisk 

uafhængig(t) af den kompetente 

myndighed. 

udgår 

Begrundelse 

Denne bestemmelse svarer ikke til virkeligheden for visse raceforeninger, hvis eksistens 

således ville være truet. 

 

Ændringsforslag  159 

Forslag til forordning 

Bilag I – del 1 – punkt 3 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) er i stand til at frembringe og udnytte de 

husdyrydelsesdata for avlsdyr, som er 

nødvendige for at kunne gennemføre 

dens/dets avlsprogram, som skal 

godkendes i henhold til artikel 8, stk. 1, og, 

hvis det er relevant, artikel 9 

d) er i stand til direkte eller indirekte at 

frembringe og udnytte de 

husdyrydelsesdata for avlsdyr, som er 

nødvendige for at kunne gennemføre 

dens/dets avlsprogram, som skal 

godkendes i henhold til artikel 8, stk. 1, og, 

hvis det er relevant, artikel 9 

Begrundelse 

Det skal erindres, at raceforeningerne eller avlsforetagenderne kan outsource en del af deres 

aktiviteter. 

 

Ændringsforslag  160 

Forslag til forordning 

Bilag I – del 1 – punkt 3 – litra e – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) i tilfælde, hvor raceforeningen eller 

avlsforetagendet kræver medlemskab for 

avlerne, har vedtaget vedtægter, der sikrer: 

e) i tilfælde, hvor der gælder et 

medlemssystem inden for raceforeningen 

eller avlsforetagendet, opstiller disse 

procedureregler, der navnlig sikrer: 
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Ændringsforslag  161 

Forslag til forordning 

Bilag I – del 1 – punkt 3 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

f) har vedtaget procedureregler for 

bilæggelse af tvister med avlere, som 

opstår i forbindelse med 

individafprøvning og avlsværdivurdering 

af avlsdyr, klassificering efter meritter og 

accept af avlsdyr til avl samt opsamling og 

anvendelse af reproduktionsmateriale. 

f) har vedtaget procedureregler for 

bilæggelse af tvister med avlere, og fastsat 

rettigheder og pligter for avlere, der 

deltager i raceforeningen eller 

avlsforetagendets avlsprogrammer.  

 

Ændringsforslag  162 

Forslag til forordning 

Bilag I – del 2 – punkt 1 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) målene med avlsprogrammet og 

detaljerede evalueringskriterier for 

udvælgelse af avlsdyr, som i tilfælde af 

oprettelse af en stambog for en ny race skal 

omfatte oplysninger om de nærmere 

omstændigheder, der dannede grundlag for 

oprettelsen af den nye race  

d) målene med avlsprogrammet, de 

populationer, der skal vurderes og 

detaljerede evalueringskriterier for 

udvælgelse af avlsdyr, som i tilfælde af 

oprettelse af en stambog for en ny race skal 

omfatte oplysninger om de nærmere 

omstændigheder, der dannede grundlag for 

oprettelsen af den nye race 

 

Ændringsforslag  163 

Forslag til forordning 

Bilag I – del 2 – punkt 1 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) systemerne til frembringelse, 

registrering, formidling og udnyttelse af 

resultaterne af individafprøvning og, hvis 

det er påkrævet i henhold til artikel 27, til 

gennemførelse af en avlsværdivurdering 

til estimering af avlsdyrs genetiske værdi 

e) systemerne til frembringelse, 

registrering, formidling og udnyttelse af 

resultaterne af individafprøvning og, hvis 

det er påkrævet i henhold til artikel 27, til 

estimering af avlsdyrs meritter, hvilket 

kan omfatte en genomvurdering, med 
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med henblik på forbedring, udvælgelse 

eller bevarelse af racen eller forbedring af 

krydsningen 

henblik på forbedring, udvælgelse eller 

bevarelse af racen eller forbedring af 

krydsningen 

 

Ændringsforslag  164 

Forslag til forordning 

Bilag I – del 2 – nr. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Hvis avlsprogrammet tager form af et 

bevarelsesprogram, skal det udover at 

opfylde betingelserne i a) til g) i første 

underafsnit omfatte enhver egnet 

foranstaltning in situ (af levende dyr) 

eller ex situ (bevarelse af reproduktivt 

materiale eller væv), der er påkrævet for 

at bevare en arts genetiske arv. 

 

Ændringsforslag  165 

Forslag til forordning 

Bilag II – del 1 – kapitel I – punkt 1 – litra a – nr. i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) artikel 2, litra i), nr. i), hvis der er tale 

om racerent avlskvæg (Bos taurus og 

Bubalus bubalis), racerene avlssvin (Sus 

scrofa), racerene avlsfår (Ovis aries) eller 

racerene avlsgeder (Capra hircus) 

i) artikel 2, litra i), nr. i), hvis der er tale 

om racerent avlskvæg (Bos taurus, Bos 

indicus og Bubalus bubalis), racerene 

avlssvin (Sus scrofa), racerene avlsfår 

(Ovis aries) eller racerene avlsgeder (Capra 

hircus) 

 

 

Ændringsforslag  166 

Forslag til forordning 

Bilag II – del 1 – kapitel I – punkt 1 – litra a – nr. ii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) artikel 2, litra i), nr. ii), hvis der er tale 

om racerene avlsdyr af hestefamilien 

(Equus caballus og Equus asinus) 

ii) artikel 2, litra i), nr. ii), hvis der er tale 

om racerene avlsdyr af heste- eller 

æselfamilien (Equus caballus og Equus 

asinus). Begge forældre er indført i 
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stambogens hovedafsnit og er godkendt til 

avl af raceforeningen 

Begrundelse 

Proceduren forud for optagelse (eller afslag på optagelse) af en hingst eller hoppe til avl i en 

stambog udgør en mulighed for at udføre en kontrol, navnlig af det zootekniske niveau af 

hesten, og er en del af udvælgelsen af dyr, der drejer sig om mere end blot afstamning. 

Æselarten skal også være omfattet. 

 

Ændringsforslag  167 

Forslag til forordning 

Bilag II – del 1 – kapitel I – punkt 1 – litra a – nr. iii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iii) delegerede retsakter vedtaget i medfør 

af artikel 35, stk. 1, og artikel 45, stk. 1, 

hvis der er tale om racerene avlsdyr af 

andre arter som omhandlet i artikel 2, 

litra i), nr. iii). 

udgår 

 

Ændringsforslag   168 

Forslag til forordning 

Bilag II – del 1 – kapitel I – punkt 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) Det er identificeret efter fødslen i 

overensstemmelse med EU-

dyresundhedsbestemmelserne for den 

pågældende art samt de regler, der er 

fastsat i avlsprogrammet som godkendt i 

henhold til artikel 8, stk. 1, eller artikel 9, 

som for racerene avlsdyr af hestefamilien 

skal omfatte krav om identifikation som føl 

i moderens nærværelse og om som 

minimum et certifikat herom. 

c) Det er identificeret efter fødslen i 

overensstemmelse med EU-

dyresundhedsbestemmelserne for den 

pågældende race samt de regler, der er 

fastsat i avlsprogrammet som godkendt i 

henhold til artikel 8, stk. 1, eller artikel 9, 

som for racerene avlsdyr af hestefamilien 

skal omfatte krav om identifikation som føl 

i moderens nærværelse og om som 

minimum et certifikat herom. 
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Ændringsforslag  169 

Forslag til forordning 

Bilag II – del 1 – kapitel I – punkt 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. En raceforening, der i sin stambog 

optager et racerent avlsdyr af 

hestefamilien, må ikke nægte optagelse 

eller registrering med henblik på 

optagelse af et kastreret handyr af 

hestefamilien, der opfylder betingelserne i 

stk. 1, litra b) og c) og, hvis relevant, litra 

d), hvis forældrene til dyret er optaget i 

stambogen og er accepteret til avl af en 

raceforening. 

 

Ændringsforslag   170 

Forslag til forordning 

Bilag II – del 1 – kapitel III – punkt 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Raceforeninger må ikke afvise at 

indføre et handyr af kvæg, svin, får eller 

geder, der betragtes som racerent, i 

hovedafsnittet i den stambog, de har 

oprettet, jf. kapitel I, såfremt følgende 

betingelser er opfyldt: 

 a) Dets forældre og bedsteforældre er 

indført i et supplerende afsnit i en 

stambog for den samme race, jf. punkt 1. 

 b) Der er tale om en robust race, for 

hvilken der foreligger et godkendt og 

tidsbegrænset avlsprogram, som 

indeholder indførelse af avlsdyr (handyr) i 

et supplerende afsnit i en stambog for den 

samme race, jf. punkt 1. 

Begrundelse 

Hidtidige undtagelser for robuste racer skal bevares med henblik på at bevare den genetiske 

mangfoldighed. 
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Ændringsforslag   171 

Forslag til forordning 

Bilag II – del 1 – kapitel III – punkt 4 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For racerene avlshundyr af hestefamilien 

må disse betingelser ikke være strengere 

end betingelserne i dette kapitel, punkt 3, 

litra a) og b). 

udgår 

Begrundelse 

Certaines races d’équidés (races rustiques entre autres) utilisent une section annexe en vue 

d’obtenir des animaux de race pure (ou quasiment) inscriptibles en section principale. Ce 

niveau de pureté de la race ne peut être atteint qu’à l’issue de croisements successifs de 

juments (ou ânesses), inscrites en annexe, avec des étalons (ou baudets) de la race et sur 

plusieurs générations. Or, la disposition introduite au dernier alinéa et qui n’existe pas dans 

la réglementation actuelle, ne permettrait plus d’atteindre ce niveau de pureté en obligeant à 

inscrire en section principale des femelles issues seulement de deux croisements successifs 

avec un mâle de la race. 

 

Ændringsforslag   172 

Forslag til forordning 

Bilag III – overskrift 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Raceforeninger kan foretage 

individafprøvninger baseret på kravene i 

deres avlsprogram og kan, når der 

foretages individafprøvning, vælge de 

aktiviteter, der er hensigtsmæssige for 

avlsprogrammet. 

 

 

Ændringsforslag  173 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel I – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Raceforeninger skal foretage 

individafprøvninger for at fastslå racerent 

Raceforeninger skal foretage eller lade en 

tredjepartforetagende udpeget af 
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avlskvægs genetiske værdi ved hjælp af en 

af de i dette kapitel beskrevne metoder 

eller en kombination heraf. 

raceforeningen i henhold til artikel 29, 

stk. 1, foretage individafprøvninger for at 

fastslå racerent avlskvægs genetiske værdi 

ved hjælp af en af de i dette kapitel 

beskrevne metoder eller en kombination 

heraf. 

 

Ændringsforslag  174 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel I – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Individafprøvning skal foretages i 

overensstemmelse med de regler og 

standarder, der er fastsat af det relevante 

EU-referencecenter, jf. artikel 31, stk. 1, i 

samarbejde med Den Internationale 

Kontrolforeningsorganisation (ICAR). 

Individafprøvning skal foretages i 

overensstemmelse med de regler og 

standarder, der er fastsat af det relevante 

EU-referencecenter, jf. artikel 31, stk. 1, i 

samarbejde med ICAR. 

 (Dette ændringsforslag gælder for hele 

teksten. Hvis det vedtages, skal 

ændringerne foretages alle relevante 

steder). 

 

Ændringsforslag  175 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel I – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Raceforeninger skal registrere 

mælkeproduktionsdata i overensstemmelse 

med de regler og standarder, der er fastsat 

af det relevante EU-referencecenter, jf. 

artikel 31, stk. 1, i samarbejde med ICAR. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 
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Ændringsforslag  176 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel I – afsnit 3 – punkt 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kun hvis de relevante data frembringes 

på grundlag af et registreringssystem, der 

er godkendt af den udpegede institution, jf. 

artikel 29, stk. 1, kan det overvejes at lade 

avlsværdivurderingen omfatte 

temperament, eksteriørbedømmelsesdata 

og modstandsdygtighed over for sygdom. 

2. Kun hvis de relevante data frembringes 

på grundlag af et registreringssystem, der 

er godkendt af den udpegede institution, jf. 

artikel 29, stk. 1, kan det overvejes at lade 

avlsværdivurderingen omfatte 

temperament, eksteriørbedømmelsesdata 

og modstandsdygtighed over for sygdom 

eller enhver anden ny egenskab. 

Begrundelse 

Øvrige arter bør ikke indarbejdes i denne forordning på anden vis end ved fælles 

beslutningsprocedure. 

 

Ændringsforslag  177 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel II – punkt 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Et avlsdyrs avlsværdi beregnes på grundlag 

af resultaterne af individafprøvningen af 

dyret eller af dets slægtninge, og 

avlsværdien kan gøres yderligere pålidelig 

ved anvendelse af genominformation eller 

baseres på en anden metode, der er 

valideret af EU-referencecentret som 

omhandlet i artikel 31, stk. 1. 

Et avlsdyrs avlsværdi beregnes på grundlag 

af informationer knyttet til genomet 

og/eller resultaterne af individafprøvningen 

af dyret og/eller dets slægtninge og/eller 

enhver anden kilde til information, der er 

valideret af EU-referencecentret som 

omhandlet i artikel 31, stk. 1. 

Begrundelse 

De bestemmelser, som Kommissionen foreslår, vil kunne fortolkes som et forbud mod 

godkendelse til avl af ungtyre uden kviekalve i avlen, også betegnet som genomiske. Det er 

imidlertid vigtigt at sikre markedsføringen af sæd fra tyre, der er genomvurderede. 
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Ændringsforslag  178 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel II – punkt 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Raceforeningen har ansvaret for at 

sikre fravær af forskelsbehandling som 

følge af de vigtigste miljømæssige faktorer 

og datastrukturen. Det kan anmode det 

relevante EU-referencecenter, jf. artikel 

31, stk. 1, om hjælp, hvis det ønsker at få 

dets statistiske avlsværdivurderinger bragt 

i overensstemmelse med internationalt 

fastslåede og godkendte standarder og 

regler. Hvis der anmodes om ekspertise, 

er EU-referencecentret underlagt 

fortrolighedskrav, hvad angår de 

oplysninger, som raceforeningen 

fremsender. 

Begrundelse 

Den bindende forpligtelse, som Kommissionen foreslår, vil kunne være hindrende for 

innovation på avlsværdivurderingsområdet og vil i yderste fald kunne betyde en risiko for 

afsløring af forretningshemmeligheder tilhørende raceforeninger i færd med at udvikle en 

innovativ statistik-metodologi. 

 

Ændringsforslag  179 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel II – punkt 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De statistiske metoder, der anvendes 

ved avlsværdivurdering, skal være i 

overensstemmelse med de regler og 

standarder, der er fastsat af det relevante 

EU-referencecenter, jf. artikel 31, stk. 1, i 

samarbejde med ICAR, og sikre en 

avlsværdivurdering, der ikke er påvirket 

af de væsentligste miljøfaktorer eller 

datastrukturen. 

udgår 
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Ændringsforslag  180 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel II – punkt 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Avlsværdivurderingens pålidelighed måles 

som determinationskoefficienten i 

overensstemmelse med de regler og 

standarder, der er fastsat af det relevante 

EU-referencecenter, jf. artikel 31, stk. 1, i 

samarbejde med ICAR. Ved 

offentliggørelse af vurderingsresultaterne 

skal pålideligheden såvel som 

vurderingsdatoen oplyses. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

 

Ændringsforslag   181 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel II – punkt 5 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Tyre bestemt til kunstig inseminering, 

med undtagelse af tyre, der tilhører 

udryddelsestruede racer, skal underkastes 

en avlsværdivurdering for så vidt angår de 

obligatoriske egenskaber som beskrevet i 

punkt 6 eller 7. Avlsværdierne 

offentliggøres af raceforeningen. 

5. Tyre, der er mindst 12 måneder gamle, 

og som markedsføres med henblik på 
kunstig inseminering, med undtagelse af 

tyre, der tilhører udryddelsestruede racer, 

skal som minimum underkastes en 

avlsværdivurdering for så vidt angår de 

obligatoriske egenskaber som beskrevet i 

punkt 6 eller 7. Alle disse avlsværdier 

offentliggøres af raceforeningen. 

Begrundelse 

Retten til information skal omfatte alle foreliggende avlsværdier, men bør ikke gælde tyre, der 

er under testning eller i færd med at blive bekræftet. 
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Ændringsforslag  182 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel II – punkt 5 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Raceforeningen skal ligeledes 

offentliggøre samtlige af de øvrige 

eksisterende meritter, som den råder over, 

for så vidt angår tyre bestemt til 

programmer for kunstig inseminering. 

 

Ændringsforslag  183 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel II – punkt 5 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Andre foreliggende avlsværdidata for tyre 

bestemt til kunstig inseminering skal 

ligeledes offentliggøres af raceforeningen. 

Raceforeningen offentliggør også de 

eksisterende avlsværdidata for tyre af 

naturlig bedækning og hundyrene. 

Begrundelse 

Disse oplysninger skal også være tilgængelige for de registerindførte hundyr. 

 

Ændringsforslag  184 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel II – punkt 6 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Minimumspålideligheden af 

avlsværdivurderingen af tyre af malkerace 

bestemt til kunstig inseminering skal være 

mindst 0,5 for egenskaberne mælkeydelse 

samt smørfedt- og proteinindhold, i 

overensstemmelse med de regler og 

standarder, der er fastsat af det relevante 

EU-referencecenter, jf. artikel 31, stk. 1, i 

samarbejde med ICAR for vurdering af de 

væsentligste produktionsegenskaber, under 

hensyntagen til samtlige oplysninger om 

afkom og søskende. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 
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Ændringsforslag  185 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel II – punkt 6 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Genomisk vurderede ungtyre, for hvilke 

der ikke foreligger prøveresultater for 

afkom, betragtes som egnede til kunstig 

inseminering, hvis genomvurderingen af 

dem er valideret i overensstemmelse med 

de regler og standarder, der er fastsat af det 

relevante EU-referencecenter, jf. artikel 31, 

stk. 1, i samarbejde med ICAR. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

 

Ændringsforslag  186 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel II – punkt 7 – afsnit 1 – litra e   

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) genomvurdering eller enhver anden 

metode, eventuelt en kombination af disse 

metoder, som er valideret i 

overensstemmelse med de regler og 

standarder, der er fastsat af det relevante 

EU-referencecenter, jf. artikel 31, stk. 1, i 

samarbejde med ICAR. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

 

 

Ændringsforslag  187 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel II – punkt 7 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Minimumspålideligheden af 

avlsværdivurderingen af tyre af kvægrace 

bestemt til kunstig inseminering skal være 

mindst 0,5 for egenskaberne tilvækst og 

muskeludvikling (kødsætning), i 

overensstemmelse med de regler og 

Minimumspålideligheden af 

avlsværdivurderingen af tyre af kvægrace 

bestemt til kunstig inseminering skal være 

mindst 0,3 for egenskaberne tilvækst og 

muskeludvikling (kødsætning), i 

overensstemmelse med de regler og 
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standarder, der er fastsat af det relevante 

EU-referencecenter, jf. artikel 31, stk. 1, i 

samarbejde med ICAR for vurdering af de 

væsentligste produktionsegenskaber. 

standarder, der er fastsat af det relevante 

EU-referencecenter, jf. artikel 31, stk. 1, i 

samarbejde med ICAR for vurdering af de 

væsentligste produktionsegenskaber. 

Begrundelse 

Den tærskel, Kommissionen har forslået, er sat for højt i betragtning af metoderne for 

kødudvælgelse. 

 

Ændringsforslag  188 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel II – punkt 7 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Minimumspålideligheden af 

avlsværdivurderingen af tyre af kvægrace 

bestemt til kunstig inseminering skal være 

mindst 0,5 for egenskaberne tilvækst og 

muskeludvikling (kødsætning), i 

overensstemmelse med de regler og 

standarder, der er fastsat af det relevante 

EU-referencecenter, jf. artikel 31, stk. 1, i 

samarbejde med ICAR for vurdering af de 

væsentligste produktionsegenskaber. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

 

Ændringsforslag  189 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel II – punkt 7 – afsnit 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis genomavlsværdierne beregnes, skal 

disse værdier valideres for de pågældende 

egenskaber i overensstemmelse med de 

regler og standarder, der er fastsat af det 

relevante EU-referencecenter, jf. artikel 31, 

stk. 1, i samarbejde med ICAR. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

 

Ændringsforslag   190 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 2 – kapitel II – punkt 1 – litra a – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) Avlsdyrets genetiske meritter beregnes 

ud fra produktionsegenskaberne hos et 

passende antal dyr, som er afkom af eller 

søskende til dyret: 

a) Avlsdyrets genetiske meritter beregnes 

på basis af genominformation eller ud fra 

produktionsegenskaberne hos et passende 

antal dyr, som er afkom af eller søskende 

til dyret eller ved en kombination af disse 

metoder: 

Begrundelse 

Der bør tages hensyn til tekniske fremskridt, således at den genomiske metode kan anvendes 

på svineavl. 

 

Ændringsforslag   191 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 3 – kapitel I – punkt 1 – litra b – nr. ii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) unge avlsdyrs maksimumsalder eller 

maksimumsvægt ved afprøvningens 

begyndelse samt antal dyr 

ii) unge avlsdyrs køn, maksimumsalder 

eller maksimumsvægt ved afprøvningens 

begyndelse samt antal dyr 

 

Ændringsforslag  192 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 3 – kapitel I – punkt 3 – litra a   

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) De egenskaber, der registreres i 

overensstemmelse med de principper, der 

er fastlagt af ICAR, såsom 

mælkeproduktion, mælkens 

sammensætning eller andre relevante data, 

skal oplyses. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 
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Ændringsforslag  193 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 3 – kapitel I – punkt 3 – litra b – nr. i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) vedrøre en periode, der er i 

overensstemmelse med den af ICAR 

fastlagte norm for registrering af malkedyrs 

produktivitet 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

 

Ændringsforslag   194 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 3 – kapitel II – punkt 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Et avlsdyrs genetiske meritter beregnes ud 

fra kvaliteterne hos et passende antal dyr, 

som er afkom af eller eventuelt søskende til 

dyret: 

Et avlsdyrs genetiske meritter beregnes på 

basis af genominformation eller ud fra 

kvaliteterne hos et passende antal dyr, som 

er afkom af eller eventuelt søskende til 

dyret eller ved en kombination af disse 

metoder: 

Begrundelse 

Der bør tages hensyn til tekniske fremskridt, således at den genomiske metode kan anvendes 

på fåreavl. 

 

Ændringsforslag   195 

Forslag til forordning 

Bilag IV – punkt 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) instrueret sit personale i at respektere 

visse emners, resultaters eller meddelelsers 

fortrolige karakter 

c) indført procedurer, der sikrer, at visse 

emners, resultaters eller meddelelsers 

fortrolige karakter opretholdes 
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Ændringsforslag  196 

Forslag til forordning 

Bilag V – del 2 – kapitel I – punkt 1 – litra l 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

l) resultater af individafprøvninger og 

opdaterede resultater af 

avlsværdivurderingen, herunder genetiske 

særegenheder og genetiske defekter, for 

dyret selv og for dets forældre og 

bedsteforældre, jf. avlsprogrammet som 

godkendt i henhold til artikel 8, stk. 1, eller 

artikel 9, for den pågældende kategori og 

det pågældende racerene avlsdyr 

l) alle foreliggende resultater af 

avlsværdivurderingen, eller i mangel 

herpå, af individafprøvninger, herunder 

genetiske særegenheder og genetiske 

defekter, for dyret selv og for dets forældre 

og bedsteforældre, jf. avlsprogrammet som 

godkendt i henhold til artikel 8, stk. 1, eller 

artikel 9, for den pågældende kategori og 

det pågældende racerene avlsdyr 

Begrundelse 

At nævne alle oplysninger vedrørende avlsprogrammet vil overbebyrde stamtavlen uden at 

tilføje reel merværdi. Oplysningerne skal begrænses til, hvad der er relevant for og 

sammenfatter de foreliggende resultater af avlsværdivurderinger. 
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BEGRUNDELSE 

Formålet med EU's zootekniske lovgivning er at fremme frihandlen inden for EU, lette import 

af avlsdyr og deres genetiske ressourcer og samtidig sikre den fortsatte eksistens af 

avlsprogrammer og programmer til bevarelse af eksisterende genetiske ressourcer i Europa. 

Opdræt af dyr til levebrug og navnlig de, hvis store genetiske særegenhed er fastslået, 

bidrager ikke kun til den økonomiske og sociale udvikling i det område, hvor opdrættet 

praktiseres, men det er også en søjle i Unionens fødevaresikkerhed. 

Europa-Kommissionen har ønsket at samle alle direktiver om den zootekniske lovgivning om 

de forskellige arter i en enkelt lovgivning i form af den foreliggende forordning, der fuldender 

gennemførelsen af det indre marked på dette område. Det skal ikke desto mindre 

understreges, at Kommissionen går videre end blot det formål at samle og forenkle 

lovteksterne. Den foreslår således en harmoniseret struktur for avlsaktiviteter, der vil have en 

betydelig effekt på den europæiske sektor for dyregenetiske ressourcer. Ordføreren tilslutter 

sig denne generelle tilgang, men visse punkter skal dog præciseres eller revurderes. 

For det første ønsker ordføreren at tilføje eller præcisere visse definitioner. Termerne "race" 

og "avlsprogram" er nemlig ikke defineret, til trods for at de er essentielle for fortolkningen af 

forordningen. 

Bestræbelserne på at sikre konkurrenceevnen, der navnlig muliggør eksporten af de store 

europæiske racer til udlandet, må dog ikke bringe de små, lokale racer i fare, hvis bestande i 

nogle tilfælde er meget begrænsede, og som udgør en integreret del af den genetiske 

biodiversitet i Europa. Ordføreren har i hele behandlingen af denne tekst ønsket, at denne 

ligevægt sikres. Artikel 5 og 9 er blevet ændret i overensstemmelse hermed. 

Dyreavl vil nu blive styret af en raceforening eller et avlsforetagende, der skal leve op til visse 

kriterier for at blive godkendt af den kompetente myndighed. Avlsprogrammet skal samtidig 

også godkendes af den kompetente myndighed. Ordføreren tilslutter sig denne tilgang, der gør 

det muligt for de europæiske racer at opbygge en solid struktur, samtidig med at 

verdensmarkedet bliver mere kompleks og mere konkurrencepræget. Der skal derfor ske en 

sikring af anerkendelses- og godkendelsesprocedurerne, hvortil der er stillet en række 

ændringsforslag, navnlig til kapitel II. Der skal endvidere tages hensyn til visse forhold ude i 

marken, hvorfor der er stillet ændringsforslag beregnet til at tilføre øget fleksibilitet, for så 

vidt angår raceforeningens juridiske status, dens mulighed for at outsource en del af sine 

aktiviteter til tredjepartsforetagender og dens interne organisation i tilknytning til avlerne.  

For så vidt angår avlernes rettigheder og forpligtelser har ordføreren ønsket at skabe en 

fornyet balance i reglerne. Således forekommer national ret på visse områder at være fuldt ud 

tilstrækkelig til at tillade avlerne at styrke deres position inden for 

raceforeninger/avlsforetagender. Derfor udgår en række bestemmelser, der anses for at være 

for vidtgående, navnlig hvad angår klageadgang (art. 11–14).  

For så vidt angår bestemmelserne om officiel kontrol bør disse forenkles, og det skal sikres, at 

de begrænses til, hvad der er nødvendigt for at sikre, at tredjelande efterlever EU-normerne.  
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Ordføreren mener i øvrigt, at antallet af og anvendelsesområdet for delegerede retsakter, som 

foreslået af Kommissionen, bør indskrænkes kraftigt. Disse delegerede retsakter vil navnlig 

ikke kunne gælde for de væsentlige bestemmelser såsom vedrørende anerkendelse af 

raceforeninger/avlsforetagender, godkendelse af avlsprogrammer, føring af stambøger eller 

indføjning af nye arter i forordningen. 

Ordføreren er derudover af den opfattelse, at dyr af hestefamilien ikke i denne forordning kan 

behandles på samme måde som de andre arter på grund af deres særlige stambog. EU har den 

ære at huse hovedsædet for de store hesteracers organisation, men de er organiseret på 

internationalt plan. Denne virkelighed bør der ikke rokkes ved. Europa er i dag verdens 

førende inden for avl af hesteracer. Det er vigtigt at bevare diversiteten og kvalitetsfordelene, 

som brugen af stambøger medfører. 

Endelig ønsker ordføreren at minde om betydningen af det arbejde, som ICAR (International 

Committee for Animal Recording) udfører angående metoderne til identifikation, 

individafprøvning og avlsværdivurdering af brugsdyr. ICAR bør eksplicit angives som 

referenceorganet i udviklingen af den zootekniske lovgivning for dets kompetenceområder. 
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UDTALELSE FRA UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG 
FØDEVARESIKKERHED 

til Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om zootekniske og genealogiske 

betingelser for handel med og import til Unionen af avlsdyr og reproduktionsmateriale herfra  

(COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD)) 

Ordfører for udtalelse: Michel Dantin 

 

 

KORT BEGRUNDELSE 

Formålet med EU's zootekniske lovgivning er et fremme frihandlen i EU og lette importen 

med hensyn til avlsdyr og genetisk materiale herfra og samtidig sikre den fortsatte eksistens af 

avlsprogrammer og programmer til bevarelse af genetisk materiale og derved alle racer i 

Europa.  

Opdræt af dyr til levebrug og navnlig de, hvis store genetiske særegenhed er fastslået, 

bidrager ikke kun til den økonomiske og sociale udvikling i det område, hvor opdrættet 

praktiseres, men det er også en søjle i Unionens fødevaresikkerhed. 

Denne stræben efter konkurrencedygtighed, der navnlig bidrager til at øge eksporten af de 

store europæiske racer til udlandet, må dog ikke bringe de små lokale racer i fare, hvis 

bestande i nogle tilfælde er meget begrænsede. De er en integreret del af den genetiske 

biodiversitet i Europa. Ordføreren har i hele behandlingen af denne tekst ønsket, at denne 

ligevægt sikres. 

Europa-Kommissionen har ønsket at samle alle direktiver om den zootekniske lovgivning om 

de forskellige arter i en enkelt lovgivning i form af den foreliggende forordning, der fuldender 

gennemførelsen af det indre marked på dette område. Ordføreren støtter denne 

fremgangsmåde, men visse bestemmelser bør dog ændres i lyset af den målsætning, der er 

nævnt i ovenstående afsnit. 

Navnlig er termerne “race”, "avlsprogram", "program for bevarelse" og "skadelig for 

bevarelsen af en race eller en races genetiske diversitet " fraværende. Disse termer er dog 

vigtige for fortolkningen af forordningen. Ordføreren har ønsket at indarbejde dem i sit udkast 

til betænkning. 
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Desuden er artikel 5 og 9, der specifikt behandler bevarelsen af biodiversiteten, blevet 

uddybet for at tage højde for alle de situationer, der risikerer at bringe en lokal race i Europa i 

fare. 

Ordføreren er derudover af den opfattelse, at dyr af hestefamilien på grund af deres særlige 

stambog ikke i denne forordning kan behandles på samme måde som de andre arter. EU har 

den ære at huse hovedsædet for de store hesteracers organisation, men de er organiseret på 

internationalt plan. Denne virkelighed bør der ikke rokkes ved. Europa er i dag 

verdensførende i produktionen af hesteracer. Det er vigtigt at bevare diversiteten og 

kvalitetsfordelene, som brugen af stambøger medfører. 

Endelig ønsker ordføreren at minde om betydningen af det arbejde, som ICAR (International 

Committee for Animal Recording) har udført angående reglerne for individafprøvning og 

avlsværdivurdering af dyr til levebrug. ICAR bør eksplicit angives som referenceorganet i 

udviklingen af den zootekniske lovgivning på dets kompetenceområder. 
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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Landbrug og 

Udvikling af Landdistrikter, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Avl af kvæg, svin, får, geder og dyr af 

hestefamilien og i mindre omfang avl af 

dyr af andre arter spiller en vigtig rolle i 

Unionens landbrug og er en indtægtskilde 

for landbrugsbefolkningen. Avl af dyr af de 

pågældende arter fremmes bedst ved at 

sikre, at der anvendes racerene avlsdyr 

eller hybridavlssvin af høj, registreret 

genetisk kvalitet. 

(1) Avl af kvæg, svin, får, geder og dyr af 

hestefamilien og i mindre omfang avl af 

dyr af andre arter spiller en strategisk rolle 

i Unionens landbrug, hvad angår de 

økonomiske og sociale forhold. Denne 

landbrugsaktivitet, der bidrager til 

Unionens fødevaresikkerhed, er en 

indtægtskilde for landbrugsbefolkningen. 

Avl af dyr af de pågældende arter fremmes 

bedst ved at sikre, at der anvendes racerene 

avlsdyr eller hybridavlssvin af høj, 

registreret genetisk kvalitet. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) Bestræbelserne efter øget 

konkurrencedygtighed bør dog ikke 

medføre, at racer, hvis karakteristika er 

tilpasset særlige biofysiske 

omstændigheder, forvinder. De lokale 

racer kan, hvis der ikke sikres en 

tilstrækkelig bestand af dem, blive truede, 

hvilket vil være et tab af genetisk 

mangfoldighed. 
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Ændringsforslag  3 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) Dyresundhed og -velfærd, herunder 

transportbetingelser for levende dyr, er 

forhold, som alle aktører i den 

zootekniske sektor skal tage hensyn til, 

navnlig med hensyn til den genetiske 

forbedring af racer. Kommissionen bør 

derfor sikre, at der tages behørigt hensyn 

til disse forhold i de delegerede retsakter 

og gennemførelsesretsakter, der skal 

vedtages for effektivt at gennemføre 

denne forordning. 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Termen "race" bør dog fortsat være 

et ikke nærmere fastsat juridisk begreb, 

der gør det muligt for raceforeninger at 

beskrive den gruppe dyr af tilstrækkelig 

genetisk ensartethed, som de anser for at 

adskille sig fra andre dyr af den 

pågældende art, og at stambogsføre dem, 

med angivelse af deres kendte slægtninge 

i opstigende linje, med henblik på at 

reproducere deres arvelige karakteristika 

ved hjælp af reproduktion, udveksling og 

udvælgelse inden for rammerne af et 

nærmere fastlagt avlsprogram. 

udgår  

Begrundelse 

Begrebet “race”, der optræder igennem hele forordningen, er ikke defineret. Ordføreren 

foreslår en definition af hensyn til retssikkerheden.  
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Ændringsforslag  5 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Kvaliteten af de tjenester, der tilbydes 

af raceforeninger og avlsforetagender, og 

den måde, de vurderer og klassificerer dyr 

på, har indvirkning på værdien af avlsdyr 

på markedet. I overensstemmelse hermed 

bør der fastsættes bestemmelser om 

anerkendelse af raceforeninger og 

avlsforetagender på grundlag af 

harmoniserede EU-kriterier og tilsyn 

hermed fra medlemsstaternes kompetente 

myndigheders side for at sikre, at 

myndighederne ikke fastsætter regler, der 

giver indbyrdes forskellige 

avlsprogrammer og -normer og derved 

skaber tekniske hindringer for 

samhandelen inden for Unionen. 

(16) Kvaliteten af de tjenester, der tilbydes 

af raceforeninger og avlsforetagender, og 

den måde, de vurderer og klassificerer dyr 

på, er bestemmende for niveauet af 

individafprøvningen og har indvirkning på 

værdien af avlsdyr på markedet. I 

overensstemmelse hermed bør der 

fastsættes bestemmelser om anerkendelse 

af raceforeninger og avlsforetagender på 

grundlag af harmoniserede EU-kriterier og 

tilsyn hermed fra medlemsstaternes 

kompetente myndigheders side for at sikre, 

at myndighederne ikke fastsætter regler, 

der giver indbyrdes forskellige 

avlsprogrammer og -normer og derved 

skaber tekniske hindringer for 

samhandelen inden for Unionen. 

 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til forordning 

Betragtning 19 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (19a) Målsætningerne for 

Nagoyaprotokollen om adgang til 

genetiske produkter samt rimelig og 

retfærdig fordeling af de fordele, deres 

udnyttelse resulterer i, hvad angår 

konventionen om den biologiske 

mangfoldighed, er bevarelsen af den 

biologiske diversitet, bæredygtig brug af 

elementerne heri, og en rimelig og 

retfærdig deling af de fordele, der opstår 

ved udnyttelsen af genetiske ressourcer, 

herunder ved behørig adgang til de 

genetiske resurser og passende overførsel 

af relevant teknologi under hensyntagen 

til samtlige rettigheder til disse ressourcer 
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og til teknologien, og på grundlag af 

adækvat finansiering. 

 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til forordning 

Betragtning 34 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(34) Individafprøvning og 

avlsværdivurdering kan foretages af 

institutioner udpeget af raceforeningen 

eller avlsforetagendet. De udpegede 

institutioner skal samarbejde med 

Unionens referencecentre, som er udpeget 

af Kommissionen. Kommissionen bør 

derfor tildeles beføjelser til at vedtage 

gennemførelsesretsakter om udpegelse af 

EU-referencecentre, og Kommissionen bør 

tildeles de nødvendige beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter, som 

beskriver deres opgaver og funktioner, om 

nødvendigt ved ændring af bilag IV. 

Referencecentrene er berettigede til EU-

tilskud i henhold til Rådets beslutning 

2009/470/EF af 25. maj 2009 om visse 

udgifter på veterinærområdet15. For så 

vidt angår racerent avlskvæg bistår 

Interbull Centre - det EU-referenceorgan, 

der er udpeget ved Rådets beslutning 

96/463/EF af 23. juli 1996 om udpegelse 

af det referenceorgan, som skal deltage i 

arbejdet med at gøre prøvemetoderne og 

vurderingen af prøveresultaterne ensartede 

for racerent avlskvægs vedkommende - i 

dag ved individafprøvninger og 

avlsværdivurderinger, der foretages af en 

raceforening16. 

(34) Individafprøvning og 

avlsværdivurdering kan foretages af 

institutioner udpeget af raceforeningen 

eller avlsforetagendet. De udpegede 

institutioner skal samarbejde med 

Unionens referencecentre, som er udpeget 

af Kommissionen. Kommissionen bør 

derfor tildeles beføjelser til at vedtage 

gennemførelsesretsakter om udpegelse af 

EU-referencecentre, og Kommissionen bør 

tildeles de nødvendige beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter, som 

beskriver deres opgaver og funktioner, om 

nødvendigt ved ændring af bilag IV. 

Referencecentrene er berettigede til EU-

tilskud i henhold til Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning nr. 652/201415. For 

så vidt angår racerent avlskvæg bistår 

Interbull Centre - et permanent 

underudvalg under ICAR (International 

Committee for Animal Recording), det 

referenceorgan, der er udpeget ved Rådets 

beslutning 96/463/EF om udpegelse af det 

referenceorgan, som skal deltage i arbejdet 

med at gøre prøvemetoderne og 

vurderingen af prøveresultaterne ensartede 

for racerent avlskvægs vedkommende - i 

dag ved individafprøvninger og 

avlsværdivurderinger, der foretages af en 

raceforening. 

 

__________________ __________________ 

15 EUT L 155 af 18.6.2009, s. 30. Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 652/2014 af 15. maj 

2014 om bestemmelser vedrørende 

forvaltning af udgifter i tilknytning til 
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fødevarekæden, dyresundhed og 

dyrevelfærd samt til plantesundhed og 

planteformeringsmateriale, om ændring 

af Rådets direktiv 98/56/EF, 2000/29/EF 

og 2008/90/EF, Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 178/2002, 

(EF) nr. 882/2004 og (EF) nr. 396/2005 

og Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2009/128/EF og Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1107/2009 og om ophævelse af Rådets 

afgørelse 66/399/EØF, afgørelse 

76/894/EØF og beslutning 2009/470/EF 

(EUT L 189 af 27.6.2014, s. 1). 

16 EUT L 192 af 2.8.1996, s. 19. 16 EUT L 192 af 2.8.1996, s. 19. 

 

 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) zootekniske og genealogiske 

bestemmelser om handel med og import til 

Unionen af avlsdyr og sæd, oocytter og 

embryoner herfra 

a) zootekniske og genealogiske 

bestemmelser om bevarelse og forbedring 

af dyreavl og om handel med og import til 

Unionen af avlsdyr og sæd, oocytter og 

embryoner herfra 

Begrundelse 

Hænger sammen med den nye betragtning 2a, som ordføreren foreslår. Målet med dette er 

også at bevare og forbedre dyreracer ved både at efterstræbe bevarelsen af oprindelige racer 

og biodiversitet og styrke disse racers positive karakteristika. 

 

 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – litra a – nr. i  
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) kvæg (Bos taurus og Bubalus bubalis), 

svin (Sus scrofa), får (Ovis aries) og geder 

(Capra hircus) 

i) kvæg (Bos taurus, Bos indicus og 

Bubalus bubalis), svin (Sus scrofa), får 

(Ovis aries) og geder (Capra hircus) 

 

 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) "race": en gruppe dyr, der genetisk 

betragtet er tilstrækkelig ens til at blive 

betragtet som adskillende sig fra andre 

dyr af samme art af en eller flere grupper 

opdrættere, der fører disse ind i stambøger 

og specificere dyrenes kendte slægtninge i 

opstigende linje med det formål at 

reproducere deres arvede karakteristika 

med henblik på reproduktion, udveksling 

og udvælgelse som del af et etableret 

avlsprogram 

 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) "avlsforetagende": en avlsorganisation, 

avlerforening eller privat virksomhed, der 

er anerkendt af en medlemsstats 

kompetente myndighed i henhold til artikel 

4, stk. 2, med hensyn til gennemførelse af 

et avlsprogram med hybridavlssvin, som er 

registreret i det eller de avlsregistre, den 

fører eller opretter 

e) "hybridvirksomhed": en 

avlsorganisation, avlerforening eller privat 

virksomhed, der er anerkendt af en 

medlemsstats kompetente myndighed i 

henhold til artikel 4, stk. 2, med hensyn til 

gennemførelse af et avlsprogram med 

hybridavlssvin, som er registreret i det eller 

de avlsregistre, den fører eller opretter 
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Ændringsforslag  12 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – litra f a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fa) "avlsprogram": ethvert program til avl 

og/eller forbedring og/eller bevarelses, der 

varetages af raceforeninger eller 

formeringsvirksomheder, og som skal 

opfylde de mindstekrav, der er fastsat i del 

2 i bilag I for at blive godkendt af de 

kompetente myndigheder  

    

Ændringsforslag  13 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – litra i – nr. ii  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) af en af de i litra a), nr. ii), nævnte arter, 

som er afkom af forældre, der er indført i 

hovedafsnittet i en stambog for den samme 

race, og som selv enten er indført i en 

sådan stambogs hovedafsnit eller er 

registreret og kan indføres heri i 

overensstemmelse med artikel 19 

ii) af en af de i litra a), nr. ii), nævnte arter, 

som er afkom af forældre, der er indført i 

hovedafsnittet i en stambog for den samme 

race, og som selv enten er indført i en 

sådan stambogs hovedafsnit eller er 

registreret og kan indføres heri, herunder 

vallakker, i overensstemmelse med artikel 

19 

Begrundelse 

Definitionen, der kun omfatter avlsdyr, finder ikke anvendelse på hestestambøgerne, hvor 

hestene indføres fra fødslen uanset, om de er beregnet til at blive avlsdyr eller ej. Dette 

gælder særligt for vallakker og deres status som registreret hest. 

 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. j – indledning 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

j) "hybridavlssvin": et svin, der er 

registreret i et avlsregister, og som er 

fremkommet ved bevidst krydsning 

mellem: 

j) "hybridavlssvin": et svin, der er 

registreret i et hybridregister, og som er 

fremkommet ved bevidst krydsning 

mellem: 

 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – litra j a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ja) "afstamningslinje": en genetisk 

bestemt delpopulation af racerene dyr af 

en særskilt race 

Begrundelse 

Hvis det indføres, kan DNA-prøver følge med dokumentation for et avlsdyr i hele dets liv og 

anvendes i tilfælde af tvister eller identifikationsspørgsmål. 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – litra o 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

o) "meritter": målbare arvelige 

karakteristika ved et avlsdyr 

o) "meritter": en vurdering af de 

forventede virkninger af et dyrs genotype 

på en given karakteristika ved dets afkom 

 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – litra y a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ya) "klonet dyr": et dyr, der er produceret 

ved hjælp af en ikke-seksuel, kunstig 



 

RR\1075550DA.doc 107/131 PE557.277v02-00 

 DA 

reproduktionsmetode med det formål at 

producere en genetisk identisk eller 

næsten identisk kopi af et individuelt dyr 

Begrundelse 

Hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 33 og 40 samt med bilag V. 

 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – litra y b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 yb) "afkom af klonede dyr": dyr 

frembragt ved en seksuel reproduktion, 

hvor mindst én af progenitorerne er et 

klonet dyr. 

Begrundelse 

Hænger sammen med ændringsforslagene til artikel 33 og 40 samt med bilag V. 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Uanset artikel 4, stk. 2, litra b), kan den 

kompetente myndighed afslå en ansøgning 

om anerkendelse fra en raceforening, der 

opfylder kravene i bilag I, del 1, hvis den 

pågældende raceforenings avlsprogram 

ville udgøre en fare for bevarelsen eller den 

genetiske mangfoldighed af racerene 

avlsdyr, der er indført i eller er registreret 

og kan indføres i den stambog, der er 

oprettet for den pågældende race af en 

raceforening, som allerede er anerkendt i 

den pågældende medlemsstat. 

1. Uanset artikel 4, stk. 2, litra b), kan den 

kompetente myndighed afslå en ansøgning 

om anerkendelse fra en raceforening, der 

opfylder kravene i bilag I, del 1, hvis den 

pågældende raceforenings avlsprogram 

ville udgøre en fare for: 

 – bevarelsen eller den genetiske 

mangfoldighed af racerene avlsdyr, der er 

indført i eller er registreret og kan indføres 
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i den stambog, der er oprettet for den 

pågældende race af en raceforening, som 

allerede er anerkendt i den pågældende 

medlemsstat, og fører til et tab af 

effektivitet med hensyn til kontrollen med 

stigninger i indavl og styring af genetiske 

anomalier som følge af en mangel på 

samordnet styring og udvekslinger af 

oplysninger om racens genetiske arv  

 - den effektive gennemførelse af en 

eksisterende anerkendt forenings program 

til forbedring af samme race og føre til et 

betydeligt effektivitetstab med hensyn til 

forventede genetiske fremskridt  

 – Nagoya-protokollen og konventionen 

om den biologiske mangfoldigheds 

målsætninger om bevarelse af 

biodiversiteten eller 

 – målsætningerne i EU's 

biodiversitetsstrategi frem til 2020. 

Begrundelse 

Det er hensigtsmæssigt at uddybe bestemmelserne om mulighederne for afslag på 

godkendelse af raceforeninger for at undgå, at der kommer for mange raceforeninger på et 

område, hvilket vil forringe brugernes overblik. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til forordning 

Artikel 5 – stk. 2 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) den forstyrrende og svækkende effekt, 

som vil kunne opstå qua en godkendelse 

af en forening, der består af de samme 

avlsdyr som en allerede godkendt 

forening. 

 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. En raceforening eller en 

hybridvirksomhed må ikke indføre sit eget 

zootekniske program, førend det er 

godkendt af den kompetente myndighed i 

overensstemmelse med afsnit 1 

Begrundelse 

Dette afsnit er medtaget for at specificere, at en raceforening eller en hybridvirksomheds 

aktiviteter afhænger af en godkendelse af det zootekniske program, og at de ikke kan 

betragtes adskilt. 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den kompetente myndighed som 

omhandlet i artikel 4 kan give 
raceforeninger og avlsforetagender 

tilladelse til at outsource den tekniske 

forvaltning af deres stambog eller 

avlsregister og andre specifikke aspekter af 

deres avlsprogram til tredjemand, forudsat 

at: 

2. Raceforeningerne og 

avlsforetagenderne kan outsource den 

tekniske forvaltning af deres stambog eller 

avlsregister og andre specifikke aspekter af 

deres avlsprogram til tredjemand, forudsat 

at: 

Begrundelse 

Beslutningen om, at en raceforening kan outsource den tekniske forvaltning af stambøger 

eller avlsregistre og visse aspekter af avlsprogrammerne, bør overlades til raceforeningerne.  

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Raceforeningerne og avlsforetagender 

underretter den kompetente myndighed, 

hvis de vælger at benytte sig af den i første 

afsnit omtalte mulighed. 
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Ændringsforslag  24 

Forslag til forordning 

Artikel 8 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 71 

vedrørende ændring af betingelserne for 

godkendelse af avlsprogrammer i bilag I, 

del 2 samt, hvis der er tale om racerene dyr 

af hestefamilien, del 3, for at tage hensyn 

til det brede spektrum af avlsprogrammer, 

der gennemføres af raceforeninger og 

avlsforetagender. 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 71 

vedrørende betingelserne for godkendelse 

af avlsprogrammer i bilag I, del 2 samt, 

hvis der er tale om racerene dyr af 

hestefamilien, del 3, for at tage hensyn til 

det brede spektrum af avlsprogrammer, der 

gennemføres af raceforeninger og 

avlsforetagender. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) sammen med nævnte meddelelse give 

den kompetente myndighed som 

omhandlet i litra a) en kopi af ansøgningen 

om godkendelse af avlsprogrammet, jf. 

artikel 8, stk. 1. 

b) sammen med nævnte meddelelse give 

den kompetente myndighed som 

omhandlet i litra a) en kopi affattet på 

myndighedens nationale sprog af 

ansøgningen om godkendelse af 

avlsprogrammet, jf. artikel 8, stk. 1. 

 

 

Ændringsforslag  26 

Forslag til forordning 

Artikel 9 – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) godkendelse af yderligere et 

avlsprogram ville medføre, at populationen 

af racerene avlsdyr, der er til rådighed i den 

pågældende medlemsstat, blev 

fragmenteret i en sådan grad, at bevarelsen 

b) godkendelse af yderligere et 

avlsprogram ville medføre, at populationen 

af racerene avlsdyr, der er til rådighed i den 

pågældende medlemsstat, blev 

fragmenteret i en grad, at: 
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af eller den genetiske mangfoldighed for 

den pågældende race ville blive bragt i 

fare. 

 

 i) der med hensyn til 

bevarelsesprogrammer ville være en fare 

for bevarelsen af eller den genetiske 

mangfoldighed af racerene avlsdyr, der er 

indført i eller er registreret og kan 

indføres i den stambog, der er oprettet for 

den pågældende race af en raceforening, 

som allerede er anerkendt i den 

pågældende medlemsstat, på grund af et 

tab af effektivitet med hensyn til 

kontrollen med stigninger i indavl og 

styring af genetiske anomalier som følge 

af en mangel på samordnet styring og af 

udvekslinger af oplysninger om racens 

genetiske arv eller 

 ii) en sådan godkendelse for genetiske 

forbedringsprogrammer, uanset artikel 

18, vil medføre et tab af effektivitet med 

hensyn til forventede genetiske 

forbedringer, kontrollen med stigninger i 

indavl og styring af genetiske anomalier 

som følge af en mangel på samordnet 

styring og af udvekslinger af oplysninger 

om racens genetiske arv, eller føre til en 

avlsudvikling, der afviger fra eller ikke er 

kohærent med de i den pågældende 

medlemsstat specificerede karakteristika 

for racen. 

 

 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til forordning 

Artikel 10 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Avlere, der flytter deres dyr til steder 

uden for det geografiske område, som er 

godkendt til et zooteknisk program 

varetaget af en raceforening eller en 

hybridvirksomhed, kan få deres dyr 

registreret eller optaget i stambogen eller 
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hybridregistret i den pågældende 

raceforening eller hybridvirksomhed i 

overensstemmelse med artikel 19 og 24. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til forordning 

Artikel 20 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 71 

vedrørende ændring af betingelserne for 

indskrivning af dyr i supplerende afsnit i 

stambøger som fastsat i bilag II, del 1, 

kapitel III. 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 71 

vedrørende betingelserne for indskrivning 

af dyr i supplerende afsnit i stambøger som 

fastsat i bilag II, del 1, kapitel III. 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Raceforeninger må ikke af zootekniske 

eller genealogiske grunde, bortset fra dem, 

der følger af anvendelsen af artikel 19, 

udelukke anvendelse af racerene avlsdyr, 

der er indført i deres stambogs hovedafsnit, 

til avl, hvor der anvendes følgende 

reproduktionsteknikker: 

1. Raceforeninger må ikke af zootekniske 

eller genealogiske grunde, bortset fra dem, 

der følger af anvendelsen af artikel 19 og 

artikel 27, udelukke anvendelse af racerene 

avlsdyr, der er indført i deres stambogs 

hovedafsnit, til avl, hvor der anvendes 

følgende reproduktionsteknikker: 

 

 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til forordning 

Artikel 21 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Uanset stk. 1, kan en raceforening, 

der af avlsprogramgrunde eller med 

henblik på at sikre den genetiske 
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mangfoldighed inden for en ren race 

fører stambøger over racerene avlsdyr af 

hestefamilien, lægge begrænsninger på 

eller forbyde en eller flere af de i stk. 1, 

omhandlede reproduktionsteknikker på 

racerene avlsdyr, der er opført i 

hovedafsnittet i stambogen. 
 

Ændringsforslag  31 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 1 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Raceforeninger skal kræve, at racerent 

avlskvæg og racerene avlsvæddere og -

bukke af malkerace identificeres ved 

analyse af deres blodgruppe eller efter en 

anden hensigtsmæssig metode, der giver 

mindst den samme grad af sikkerhed, når 

de anvendes til: 

1. Raceforeninger skal kræve, at racerent 

avlskvæg, avlsfår og avlsgeder 

identificeres ved analyse af deres 

blodgruppe, ved single nucleotide 

polymorphism (SNP)- eller 

mikrosatellitanalyser eller ved DNA-

prøver eller efter en anden hensigtsmæssig 

metode, der giver mindst den samme grad 

af sikkerhed, når de anvendes til: 

Begrundelse 

SNP-analyser og mikrosatellitter bør ligeledes fastlægges som referencemetoder. 

 

Ændringsforslag  32 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Kommissionen indarbejder udviklingen af 

identificeringsmetoderne på basis af 

arbejdet i ICAR og i International Society 

of Animal Genetics (ISAG). 

 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til forordning 

Artikel 22 – stk. 2 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Efter anmodning fra en medlemsstat 

eller en europæisk sammenslutning af 

raceforeninger for racerene dyr af den 

pågældende art kan Kommissionen ved 

hjælp af gennemførelsesretsakter godkende 

metoder til kontrol af identiteten af 

racerent avlskvæg og racerene avlsvæddere 

og -bukke af malkerace, der giver mindst 

den samme grad af sikkerhed som analyse 

af de pågældende racerene avlsdyrs 

blodgruppe, under hensyntagen til tekniske 

fremskridt og anbefalingerne fra de 

europæiske referencecentre som omhandlet 

i artikel 31. 

1. Efter anmodning fra en medlemsstat 

eller en europæisk sammenslutning af 

raceforeninger for racerene dyr af den 

pågældende art kan Kommissionen ved 

hjælp af gennemførelsesretsakter godkende 

metoder til kontrol af identiteten af 

racerent avlskvæg og racerene avlsvæddere 

og -bukke af malkerace, der giver mindst 

den samme grad af sikkerhed som analyse 

af de pågældende racerene avlsdyrs 

blodgruppe, under hensyntagen til tekniske 

fremskridt i identificeringsmetoderne 

baseret på arbejdet i ICAR og i ISAG og 

anbefalingerne fra de europæiske 

referencecentre som omhandlet i artikel 31. 

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til forordning 

Artikel 27 – stk. 2 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Hvis det i henhold til et avlsprogram, der 

er godkendt i henhold til artikel 8, stk. 1, 

eller artikel 9, er et krav, at der foretages 

individafprøvning og avlsværdivurdering 

til klassificering af racerene avlsdyr af 

hestefamilien i stambøger og til accept af 

avlshingste og sæd herfra til avl, skal 

raceforeninger sikre, at sådan 

individafprøvning og avlsværdivurdering 

foretages i overensstemmelse med 

følgende bestemmelser i bilag I: 

2. Hvis det i henhold til et avlsprogram, der 

er godkendt i henhold til artikel 8, stk. 1, 

eller artikel 9, er et krav, at der foretages 

individafprøvning og avlsværdivurdering 

til klassificering af racerene avlsdyr af 

hestefamilien i stambøger og til accept af 

avlsdyr af hestefamilien og 

reproduktionsmateriale herfra til avl, skal 

raceforeninger sikre, at sådan 

individafprøvning og avlsværdivurdering 

foretages i overensstemmelse med 

følgende bestemmelser i bilag I: 

Begrundelse 

Muligheden for at foretage individafprøvning og avlsværdivurdering i forbindelse med accept 

til avl bør udvides til også at omfatte avlshundyr. Denne avlsmetode er grundlæggende for 

visse raceforeninger. 
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Ændringsforslag  35 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 1 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) etiske hensyn. 

 

Ændringsforslag  36 

Forslag til forordning 

Artikel 28 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. På baggrund af udtalelsen fra en 

uafhængig ekspert som omhandlet i artikel 

13, stk. 1, litra a), kan Kommissionen ved 

hjælp af en gennemførelsesretsakt fastsætte 

ensartede bestemmelser om 

individafprøvning og avlsværdivurdering 

samt om fortolkning af resultaterne heraf. 

2. På baggrund af udtalelsen fra en 

uafhængig ekspert som omhandlet i artikel 

13, stk. 1, litra a), kan Kommissionen ved 

hjælp af en gennemførelsesretsakt fastsætte 

ensartede bestemmelser om 

individafprøvning og avlsværdivurdering 

samt om fortolkning af resultaterne heraf 

på basis af arbejdet i ICAR. 

 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til forordning 

Artikel 33 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Under alle omstændigheder bør det 

fremgå af de zootekniske certifikater, om 

avlsdyret er et klonet dyr eller afkom af et 

klonet dyr, eller om 

reproduktionsmaterialet kommer fra et 

klonet dyr eller fra afkom af et klonet dyr. 

Begrundelse 

Tilbage i 2011 var alle tre institutioner enige om, at sporbarhed var et grundlæggende og let 

opfyldeligt krav til hvilke som helst regler om klonede dyr og deres afkom, der ville blive 

besluttet på et senere tidspunkt. Kommissionen lovede allerede i sin rapport om kloning fra 

2010 at fastsætte krav om sporbarhed i den zootekniske lovgivning 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_da.pdf, p. 14). 
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Ændringsforslag  38 

Forslag til forordning 

Artikel 40 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Under alle omstændigheder bør det 

fremgå af de zootekniske certifikater, om 

avlsdyret er et klonet dyr eller afkom af et 

klonet dyr, eller om 

reproduktionsmaterialet kommer fra et 

klonet dyr eller fra afkom af et klonet dyr. 

Begrundelse 

Tilbage i 2011 var alle tre institutioner enige om, at sporbarhed var et grundlæggende og let 

opfyldeligt krav til hvilke som helst regler om klonede dyr og deres afkom, der ville blive 

besluttet på et senere tidspunkt. Kommissionen lovede allerede i sin rapport om kloning fra 

2010 at fastsætte krav om sporbarhed i den zootekniske lovgivning 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_da.pdf, p. 14). 

 

 

Ændringsforslag  39 

Forslag til forordning 

Artikel 50 – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) en undersøgelse af dokumenter og andre 

registrerede oplysninger, der kan være 

relevante for vurderingen af 

overensstemmelsen med denne forordnings 

zootekniske og genealogiske bestemmelser 

c) en undersøgelse af dokumenter, 

registrerede oplysninger om sporbarhed 
og andre registrerede oplysninger, der kan 

være relevante for vurderingen af 

overensstemmelsen med denne forordnings 

zootekniske og genealogiske bestemmelser 

 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til forordning 

Artikel 53 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Administrativ bistand som omhandlet i 

stk. 1 skal, i det omfang det er 

hensigtsmæssigt, omfatte deltagelse fra en 

medlemsstats kompetente myndighed i 

offentlig kontrol på stedet, som den 

kompetente myndighed i en anden 

medlemsstat gennemfører. 

2. Administrativ bistand som omhandlet i 

stk. 1 skal, i det omfang det er nødvendigt, 

omfatte deltagelse fra en medlemsstats 

kompetente myndighed i offentlig kontrol 

på stedet, som den kompetente myndighed 

i en anden medlemsstat gennemfører. 

 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til forordning 

Artikel 60 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Den eksisterende EU-grænse på otte 

timer for transport af alle levende dyr, 

som er fastsat i Rådets forordning (EF) 

nr. 1/2005, må under ingen 

omstændigheder overskrides. 

Begrundelse 

Landbrugere har et retligt ansvar for at sikre, at deres dyr transporteres på en måde, der ikke 

påfører dyrene skade eller unødvendig lidelse. Til trods herfor findes der stadig alvorlige 

dyrevelfærdsproblemer under transport ifølge dokumentation fra Kommissionen og EFSA. I 

visse EU-lande er straffen for manglende overholdelse af reglerne overhovedet ikke 

afskrækkende. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til forordning 

Bilag I – del 1 – afsnit 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. være juridisk og økonomisk 

uafhængig(t) af den kompetente 

myndighed. 

2. være juridisk og økonomisk 

uafhængig(t) af den kompetente 

myndighed, idet princippet om økonomisk 

uafhængighed ikke påvirker de offentlige 

myndigheders muligheder for at yde 

offentlig støtte i overensstemmelse med 
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EU-retten. 

 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til forordning 

Bilag I – del 2 – nr. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) systemet til afstamningsregistrering af 

racerene avlsdyr, der enten er indført i eller 

er registreret og kan indføres i stambøger, 

eller af hybridavlssvin, der er registreret i 

avlsregistre 

c) systemet til afstamningsregistrering af 

racerene avlsdyr, herunder dyrets 

racerenhed i procent, der enten er indført i 

eller er registreret og kan indføres i 

stambøger, eller af hybridavlssvin, der er 

registreret i avlsregistre 

Begrundelse 

Det er vigtigt at opretholde principper om gennemsigtighed og ansvarlighed for at sikre, at 

racens renhed er klar for alle interesserede parter, hvorved det sikres, at racens genetiske 

mangfoldighed bevares. 

 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til forordning 

Bilag I – del 2 – stk. 1 – stk. d  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) målene med avlsprogrammet og 

detaljerede evalueringskriterier for 

udvælgelse af avlsdyr, som i tilfælde af 

oprettelse af en stambog for en ny race skal 

omfatte oplysninger om de nærmere 

omstændigheder, der dannede grundlag for 

oprettelsen af den nye race 

d) målene med avlsprogrammet, de 

populationer, der skal vurderes og 

detaljerede evalueringskriterier for 

udvælgelse af avlsdyr, som i tilfælde af 

oprettelse af en stambog for en ny race skal 

omfatte oplysninger om de nærmere 

omstændigheder, der dannede grundlag for 

oprettelsen af den nye race 

 

 

Ændringsforslag  45 

Forslag til forordning 

Bilag I – del 2 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Hvis avlsprogrammet tager form af et 

bevarelsesprogram, skal det udover at 

opfylde betingelserne i a) til g) i første 

underafsnit omfatte enhver egnet 

foranstaltning in situ-(af levende dyr) 

eller ex situ (bevarelse af reproduktivt 

materiale eller væv), der er påkrævet for 

at bevare en arts genetiske arv.  

 

 

Ændringsforslag  46 

Forslag til forordning 

Bilag II – del 1 – kapitel I – stk. 1 – litra a – nummer i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) artikel 2, litra i), nr. i), hvis der er tale 

om racerent avlskvæg (Bos taurus og 

Bubalus bubalis), racerene avlssvin (Sus 

scrofa), racerene avlsfår (Ovis aries) eller 

racerene avlsgeder (Capra hircus) 

i) artikel 2, litra i), nr. i), hvis der er tale 

om racerent avlskvæg (Bos taurus, Bos 

indicus og Bubalus bubalis), racerene 

avlssvin (Sus scrofa), racerene avlsfår 

(Ovis aries) eller racerene avlsgeder (Capra 

hircus) 

 

 

 

Ændringsforslag  47 

Forslag til forordning 

Bilag II – del 1 – kapitel I – stk. 1 – litra a – nummer ii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

ii) artikel 2, litra i), nr. ii), hvis der er tale 

om racerene avlsdyr af hestefamilien 

(Equus caballus og Equus asinus) 

ii) artikel 2, litra i), nr. ii), hvis der er tale 

om racerene avlsdyr af hestefamilien 

(Equus caballus og Equus asinus). Begge 

dyrets forældre skal være godkendt til avl 

af raceforeningen.  

 



 

PE557.277v02-00 120/131 RR\1075550DA.doc 

DA 

Ændringsforslag  48 

Forslag til forordning 

Bilag II – del 1 – kapitel I – stk. 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) Dets afstamning er fastlagt i 

overensstemmelse med stambogens regler 

og med avlsprogrammet som godkendt i 

henhold til artikel 8, stk. 1, eller artikel 9. 

b) Dets afstamning med angivelse af dyrets 

racerenhed i procent er fastlagt i 

overensstemmelse med stambogens regler. 

Begrundelse 

Forvaltningen af genealogien bør være underlagt af reglerne for stambøger og ikke af 

avlsprogrammet.  

 

 

Ændringsforslag  49 

Forslag til forordning 

Bilag II – del I – kapitel 1 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. En avlsforening, der i sin 

datterstambog optager et racerent avlsdyr 

af hestefamilien, kan ikke nægte 

optagelse eller registrering med henblik 

på optagelse af et kastreret handyr af 

hestefamilien, der opfylder betingelserne 

fastsat i litra b) og c) i stk. 1, og, hvis det 

er relevant, litra d) i stk. 1, hvis 

forældrene til dyret er optaget i 

hovedafsnittet i den pågældende 

datterstambog og er accepteret til avl af 

raceforeningen. 

 

Ændringsforslag  50 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel I – første afsnit  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Raceforeninger skal foretage 

individafprøvninger for at fastslå racerent 

Raceforeninger skal foretage eller få 

foretaget individafprøvninger for at fastslå 
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avlskvægs genetiske værdi ved hjælp af en 

af de i dette kapitel beskrevne metoder 

eller en kombination heraf. 

racerent avlskvægs genetiske værdi ved 

hjælp af en af de i dette kapitel beskrevne 

metoder eller en kombination heraf. 

 

Ændringsforslag  51 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel I – andet afsnit  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Individafprøvning skal foretages i 

overensstemmelse med de regler og 

standarder, der er fastsat af det relevante 

EU-referencecenter, jf. artikel 31, stk. 1, i 

samarbejde med Den Internationale 

Kontrolforeningsorganisation (ICAR). 

Individafprøvning skal foretages i 

overensstemmelse med de regler og 

standarder, der er fastsat af det relevante 

EU-referencecenter, jf. artikel 31, stk. 1, i 

samarbejde med ICAR. 

 

Ændringsforslag  52 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel I – stk. 3 – afsnit 2  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Raceforeninger skal registrere 

mælkeproduktionsdata i overensstemmelse 

med de regler og standarder, der er fastsat 

af det relevante EU-referencecenter, jf. 

artikel 31, stk. 1, i samarbejde med ICAR. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

 

Ændringsforslag  53 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel I – afsnit 3 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Kun hvis de relevante data frembringes 

på grundlag af et registreringssystem, der 

er godkendt af den udpegede institution, jf. 

artikel 29, stk. 1, kan det overvejes at lade 

avlsværdivurderingen omfatte 

temperament, eksteriørbedømmelsesdata 

og modstandsdygtighed over for sygdom. 

2. Kun hvis de relevante data frembringes 

på grundlag af et registreringssystem, der 

er godkendt af den udpegede institution, jf. 

artikel 29, stk. 1, kan det overvejes at lade 

avlsværdivurderingen omfatte 

temperament, eksteriørbedømmelsesdata 

og modstandsdygtighed over for sygdom 
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eller enhver anden ny egenskab. 

 

Ændringsforslag  54 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel II – stk. 2 – andet afsnit  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Et avlsdyrs avlsværdi beregnes på grundlag 

af resultaterne af individafprøvningen af 

dyret eller af dets slægtninge, og 

avlsværdien kan gøres yderligere pålidelig 

ved anvendelse af genominformation eller 

baseres på en anden metode, der er 

valideret af EU-referencecenteret som 

omhandlet i artikel 31, stk. 1. 

Et avlsdyrs avlsværdi beregnes på grundlag 

af informationer knyttet til genomet 

og/eller resultaterne af individafprøvningen 

af dyret og/eller dets slægtninge og/eller 

enhver anden kilde til information, der er 

valideret af EU-referencecentret som 

omhandlet i artikel 31, stk. 1. 

Begrundelse 

De bestemmelser, som Kommissionen foreslår, kan forstås som et forbud mod godkendelse til 

avl af ungtyre uden døtre i avl, også betegnet som genomiske. Det er dog vigtigt at sikre 

markedsføringen af sæd fra tyre, der er genomvurderede. 

 

Ændringsforslag  55 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel II – stk. 3 – første afsnit 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. De statistiske metoder, der anvendes 

ved avlsværdivurdering, skal være i 

overensstemmelse med de regler og 

standarder, der er fastsat af det relevante 

EU-referencecenter, jf. artikel 31, stk. 1, i 

samarbejde med ICAR, og sikre en 

avlsværdivurdering, der ikke er påvirket 

af de væsentligste miljøfaktorer eller 

datastrukturen. 

3. Raceforeningen har ansvaret for at 

sikre fravær af forskelsbehandling som 

følge af de vigtigste miljømæssige faktorer 

og datastrukturen. Raceforeningen kan 

anmode det relevante EU-referencecenter, 

jf. artikel 31, stk. 1, om hjælp, hvis det 

ønsker at få dets statistiske 

avlsværdivurderinger bragt i 

overensstemmelse med internationalt 

fastslåede og godkendte standarder og 

regler. Hvis der anmodes om ekspertise, 

er EU-referencecentret underlagt 

fortrolighedskrav, hvad angår de 

oplysninger, som raceforeningen 

fremsender. 
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Begrundelse 

 Den bindende forpligtelse, der er fastsat i Kommissionens forslag, kan hindre innovation på 

avlsværdivurderingsområdet og føre til fortrolighedsproblemer for raceforeninger, der 

udvikler innovative statistiske metoder.  

 

Ændringsforslag  56 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel II – stk. 3 – andet afsnit–  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Avlsværdivurderingens pålidelighed måles 

som determinationskoefficienten i 

overensstemmelse med de regler og 

standarder, der er fastsat af det relevante 

EU-referencecenter, jf. artikel 31, stk. 1, i 

samarbejde med ICAR. Ved 

offentliggørelse af vurderingsresultaterne 

skal pålideligheden såvel som 

vurderingsdatoen oplyses. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

 

 

 

Ændringsforslag  57 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel II – stk. 5 – første afsnit  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Tyre bestemt til kunstig inseminering, 

med undtagelse af tyre, der tilhører 

udryddelsestruede racer, skal underkastes 

en avlsværdivurdering for så vidt angår de 

obligatoriske egenskaber som beskrevet i 

punkt 6 eller 7. Avlsværdierne 

offentliggøres af raceforeningen. 

5. Tyre bestemt til kunstig inseminering, 

med undtagelse af tyre, der tilhører 

udryddelsestruede racer, skal underkastes 

en avlsværdivurdering, der som minimum 

omhandler de obligatoriske egenskaber 

som beskrevet i punkt 6a eller 7. Alle 

avlsværdierne offentliggøres af 

raceforeningen. 

 Alle andre foreliggende avlsværdidata for 

tyre bestemt til programmer for kunstig 

inseminering skal ligeledes offentliggøres 

af raceforeningen. 

 Den offentliggør også de eksisterende 

avlsværdidata for tyre af naturlig 
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bedækning og hundyrene. 

Ændringsforslag  58 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel II – stk. 6 – andet afsnit  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Minimumspålideligheden af 

avlsværdivurderingen af tyre af malkerace 

bestemt til kunstig inseminering skal være 

mindst 0,5 for egenskaberne mælkeydelse 

samt smørfedt- og proteinindhold, i 

overensstemmelse med de regler og 

standarder, der er fastsat af det relevante 

EU-referencecenter, jf. artikel 31, stk. 1, i 

samarbejde med ICAR for vurdering af de 

væsentligste produktionsegenskaber, under 

hensyntagen til samtlige oplysninger om 

afkom og søskende. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

 

Ændringsforslag  59 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel II – stk. 6 – tredje afsnit  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Genomisk vurderede ungtyre, for hvilke 

der ikke foreligger prøveresultater for 

afkom, betragtes som egnede til kunstig 

inseminering, hvis genomvurderingen af 

dem er valideret i overensstemmelse med 

de regler og standarder, der er fastsat af det 

relevante EU-referencecenter, jf. artikel 31, 

stk. 1, i samarbejde med ICAR. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

 

Ændringsforslag  60 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel II – stk. 7 – første afsnit – litra e  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) genomvurdering eller enhver anden 

metode, eventuelt en kombination af disse 

(Vedrører ikke den danske tekst) 
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metoder, som er valideret i 

overensstemmelse med de regler og 

standarder, der er fastsat af det relevante 

EU-referencecenter, jf. artikel 31, stk. 1, i 

samarbejde med ICAR. 

 

Ændringsforslag  61 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel II – stk. 7 – tredje afsnit  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Minimumspålideligheden af 

avlsværdivurderingen af tyre af kvægrace 

bestemt til kunstig inseminering skal være 

mindst 0,5 for egenskaberne tilvækst og 

muskeludvikling (kødsætning), i 

overensstemmelse med de regler og 

standarder, der er fastsat af det relevante 

EU-referencecenter, jf. artikel 31, stk. 1, i 

samarbejde med ICAR for vurdering af de 

væsentligste produktionsegenskaber. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

 

Ændringsforslag  62 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 1 – kapitel II – stk. 7 – fjerde afsnit  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis genomavlsværdierne beregnes, skal 

disse værdier valideres for de pågældende 

egenskaber i overensstemmelse med de 

regler og standarder, der er fastsat af det 

relevante EU-referencecenter, jf. artikel 31, 

stk. 1, i samarbejde med ICAR. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 
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Ændringsforslag  63 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 3 – kapitel I – stk. 3 – litra a  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) De egenskaber, der registreres i 

overensstemmelse med de principper, der 

er fastlagt af ICAR, såsom 

mælkeproduktion, mælkens 

sammensætning eller andre relevante data, 

skal oplyses. 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

 

Ændringsforslag  64 

Forslag til forordning 

Bilag III – del 3 – kapitel I – stk. 3 – litra b – nummer i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) vedrøre en periode, der er i 

overensstemmelse med den af ICAR 

fastlagte norm for registrering af malkedyrs 

produktivitet 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

 

 

Ændringsforslag  65 

Forslag til forordning 

Bilag V – del 2 – kapitel I – stk. 1 – litra h a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ha) i påkommende tilfælde den 

omstændighed, at det drejer sig om et 

klonet dyr 

Begrundelse 

Tilbage i 2011 var alle tre institutioner enige om, at sporbarhed var et grundlæggende og let 

opfyldeligt krav til hvilke som helst regler om klonede dyr og deres afkom, der ville blive 

besluttet på et senere tidspunkt. Kommissionen lovede allerede i sin rapport om kloning fra 

2010 at fastsætte krav om sporbarhed i den zootekniske lovgivning 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_da.pdf, p. 14). 
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Ændringsforslag  66 

Forslag til forordning 

Bilag V – del 2 – kapitel I – stk. 1 – litra h b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 hb) i påkommende tilfælde den 

omstændighed, at dyret nedstammer fra et 

klonet dyr 

Begrundelse 

Tilbage i 2011 var alle tre institutioner enige om, at sporbarhed var et grundlæggende og let 

opfyldeligt krav til hvilke som helst regler om klonede dyr og deres afkom, der ville blive 

besluttet på et senere tidspunkt. Kommissionen lovede allerede i sin rapport om kloning fra 

2010 at fastsætte krav om sporbarhed i den zootekniske lovgivning 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_da.pdf, p. 14). 

 

 

Ændringsforslag  67 

Forslag til forordning 

Bilag V – del 2 – kapitel I – stk. 1 – litra k – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

k) afstamning: k) afstamning som anført nedenfor, også 

med angivelse af dyrets racerenhed i 

procent: 

Begrundelse 

Det er vigtigt at opretholde principper om gennemsigtighed og ansvarlighed for at sikre, at 

racens renhed er klar for alle interesserede parter, hvorved det sikres, at racens genetiske 

mangfoldighed bevares. 

 

 

Ændringsforslag  68 

Forslag til forordning 

Bilag V – del 3 – kapitel I – stk. 1 – litra h a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ha) i påkommende tilfælde den 

omstændighed, at det drejer sig om et 
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klonet dyr 

Begrundelse 

Tilbage i 2011 var alle tre institutioner enige om, at sporbarhed var et grundlæggende og let 

opfyldeligt krav til hvilke som helst regler om klonede dyr og deres afkom, der ville blive 

besluttet på et senere tidspunkt. Kommissionen lovede allerede i sin rapport om kloning fra 

2010 at fastsætte krav om sporbarhed i den zootekniske lovgivning 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_da.pdf, p. 14). 

 

 

Ændringsforslag  69 

Forslag til forordning 

Bilag V – del 3 – kapitel I – stk. 1 – litra h b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 hb) i påkommende tilfælde den 

omstændighed, at dyret nedstammer fra et 

klonet dyr 

Begrundelse 

Tilbage i 2011 var alle tre institutioner enige om, at sporbarhed var et grundlæggende og let 

opfyldeligt krav til hvilke som helst regler om klonede dyr og deres afkom, der ville blive 

besluttet på et senere tidspunkt. Kommissionen lovede allerede i sin rapport om kloning fra 

2010 at fastsætte krav om sporbarhed i den zootekniske lovgivning 

(http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/20101019_report_ec_cloning_da.pdf, p. 14). 
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